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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,42 грн. 

1 € = 29,37 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Поточний сезон «Шахтар» завершує золотим «дублем», 
не дозволивши «Динамо» у фіналі Кубка 
реабілітуватися за провалений чемпіонат
стор. 15 »

Кубковий бумеранг — 
крапка для тренера

«Молдавани були 
в мене на першому 

місці»
Ведучий «Євробачення» Олександр 

Скічко — про те, що було б, якби 

під час фіналу вимкнули світло
стор. 14 »

Парламентський 

комітет поки що 

«пригальмував» 

розгляд законопроекту, 

котрий обмежує 

можливості слідства
стор. 4 »

Бойовики залякують 

спостерігачів ОБСЄ не 

лише сексуальними 

домаганнями, а 

й автоматними 

чергами та димовими 

гранатами 
стор. 2 »

«Страта» НАБУ відкладаєтьсяПолювання на місію 

Хоч як би хотілося динамівцям здолати «Шахтар», ❙
донецькі футболісти і перебігали,  ❙
і перестрибали суперників, а головне —  ❙
були сильнішими в індивідуальній майстерності. ❙

Поразка у фіналі Кубка України остаточно вирішила долю динамівського наставника Сергія Реброва: він залишає славний (в основному — у минулому) клуб. ❙
Фото УНІАН. ❙
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«Там, де програли українська культура, українська мова, українська 
церква, панує «русскій мір». Насправді це один з актуальних способів 
нашої ідентифікації, один зі способів стати ближчими одне до одного, 
пам’ятаючи, що ми представляємо одну націю».

Віктор Ющенко
третій Президент України

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень,
або май-
же 41% від 

усіх доходів Державного бюджету України на 2017 
рік, обертаються у країні у готівковій формі поза 
банками, не працюючи повноцінно на економіку. 

304,2 млрд. гривень
отримала Ук-
раїна протя-

гом трьох місяців поточного року за експорт харчо-
вих продуктів. Серед лідерів експорту хлібобулочні 
та борошняні вироби, молочні продукти та м’ясо.

українців
очікують ін-
д е к с а ц і ї 

пенсій. Водночас для 70% україн-
ців, які мають страховий стаж 25 
років, пенсійний вік залишився на 
рівні 60 років.

осіб
в Україні 
минуло-

го року підпадали під рішення 
судів стосовно негласних слідчих 
дій щодо них iз боку Нац поліції.

осіб
зібрала УПЦ МП під 
стінами ВР 18 трав-

ня для протесту проти голосування за проект Закону 
про особливий статус релігійних організацій, керівні 
центри яких розташованi в державі, яка визнана Вер-
ховною Радою України державою-агресором.

РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

29,29 млрд. 5 млн. 21 177 Понад 1 тис.

Ірина КИРПА 

 Україна опротестувала знищення античних 
пам’яток в анексованому Криму через  міжнародні 
організації. Найбільшу стурбованість викликає на-
мір РПЦ забрати у свою власність музей-заповідник 
«Херсонес Таврійський» (місто Севастополь), вклю-
чений до списку ЮНЕСКО. Як відомо, Рада Безпеки 
ООН уперше перед бачила санкції за торгівлю культур-
ними цінностями.
 «У тих будівлях, на які спокусилися представни-
ки Сімферопольської єпархії, розміщені реставраційні 
майстерні, експозиційні площі музею та численні фон-
ди сховища,  — заявила директор музею-заповідни-
ка Світлана Мельнікова.— Такі цінності не можна пе-
редавати без проведення експертиз та попереднього 
узго дження з контролюючими органами».
 А ось у Міністерстві культури України уточнили, 
що проведення будь-яких археологічних досліджень 
на тимчасово окупованих територіях АР Крим та міста 
Севастополь без  отримання відповідних дозволів де-
ржави Україна порушує норми національного та міжна-
родного законодавств.
 У заяві, опублікованiй представниками Міністерс-
тва культури України, йдеться про те, що на території  

Кримського півострова у процесі видобутку піску від-
бувається знищення археологічних об’єктів антично-
го городища Артезиан. Під загрозою перебувають 450 
квадратних метрів некрополя з античними гробниця-
ми перших століть нашої ери, а також 20 курганів. На 
пам’ятнику архітектури національного значення Мечеть 
та медресе Хана Узбека у місті Старий Крим прово-
дять незаконні реставраційні роботи, які несуть загро-
зу пам’ятнику.
 Європейська конвенція про охорону археологічної 
спадщини від 10 грудня 2003 року вказує, що будь-яке 
втручання в цілісність пам’ятників археологічної спад-
щини може відбуватися лише після отримання дозвіль-
них документів. Однак Росія, яка підписала цю Конвен-
цію, відверто порушує всі її норми.
 Із метою запобігти свавіллю російських окупантів 
Міністерство культури України звернулося із заявою до 
прокуратури Автономної Республіки Крим із проханням 
притягнути до відповідальності осіб, які відверто пору-
шують норми законів національного та міжнародного 
рівнів. Відповідні заяви також спрямовані генерально-
му директору ЮНЕСКО Ірині Боковій, директору Міжна-
родної ради з охорони пам’яток та історичних місць (ІКО-
МОС) Марі-Лор Лавенір i президенту Міжнародного ко-
мітету ради музеїв (ІКОМ) Саей Аксой. ■

Ірина КИРПА

 Для отримання студентського квитка меш-
канцям тимчасово окупованих територій відте-
пер не потрібно надавати атестат, паспорт та 
сертифікат ЗНО. Верховна Рада України прий-
няла Закон про можливість отримати вищу ос-
віту безкоштовно мешканцям iз тимчасово оку-
пованих Росією територій. Українські парламен-
тарії проголосували законопроект 6116 «Про 
внесення змін до закону України «Про вищу ос-
віту», який передбачає, що люди, які мешкають 
на окупованих Росією територіях, зможуть без-
перешкодно вступати до вузів Запорізької, Ми-
колаївської, Одеської та Херсонської областей 
лише на основі вступних іспитів.

 У минулому році, за інформацією Мініс-
терства освіти та науки України, у ході вступ-
ної кампанії до 12 освітніх центрів «Крим-Ук-
раїна», звернулося близько 350 осіб з Криму. 
З них лише 153 абітурієнти змогли скласти усі 
іспити та стати студентами українських вузів. У 
більшості випадків діти із зони АТО та тимчасо-
во окупованого Криму не мали можливість здо-
бувати вищу освіту через фінансові складнощі.
 Парламентарії впевнені, що відтепер від-
новлено принцип доступності української ос-
віти. Можливість отримати вищу освіту для 
осіб, які проживають на тимчасово окупова-
них територіях, у подальшому допоможе лю-
дям реалізувати своє право на працю на те-
риторії України. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер Радикальної партії закли-
кав владу проводити справжню ме-
дичну реформу, а не імітувати її.
 «Українці помирають лише 
тому, що вчасно не можуть отрима-
ти медичну допомогу, адже повинні 
останнє винести з хати, аби поліку-
ватися чи зробити операцію, — обу-
рився політик. — В розумінні вла-
ди, медична реформа — це закриття 
медзакладів та скорочення чисель-
ності медпрацівників. Внаслідок 
цього люди позбавлені можливості 
отримувати навіть мінімальну ме-
дичну допомогу. Це неприпустимо. 
Тому ми боротимемось, аби українці 
отримували якісне та доступне ліку-
вання».
 Водночас Ляшко нагадав, що 
він добився фінансування програ-

ми з надання хронічно хворим без-
коштовних ліків і тепер ретельно 
відслідковує її впровадження на 
місцях. Наступний крок — запрова-
дження безкоштовних медоглядів 
українців, наголошує політик.
 «Люди зараз не обстежуються, 
бо немає грошей. Приходять до лі-
карів, коли смажений півень в одне 
місце клюне. А прийшли б, пере-
вірились, коли хвороба на ранній 
стадії — лікарі б змогли вилікувати. 
Тоді радували б і себе, і онуків ще 20 
років. Тому я вважаю, що дуже важ-
ливо відновити програми діагности-
ки та профілактики. Тоді в лікарів 
буде менше роботи», — зазначив лі-
дер РПЛ. 
 Політик вимагає також збільши-
ти зарплати медпрацівників, що, в 
свою чергу призведе до підвищення 
пенсій у майбутньому. ■

Іван БОЙКО

 Бойовики терористич-
них «ДНР» і «ЛНР» усіля-
ко намагаються залякати 
спостерігачів ОБСЄ і звес-
ти їхню діяльність на оку-
пованих територіях до міні-
муму. Лише впродовж мі-
сяця сталося два випадки 
залякувань: підрив автомо-
біля патруля ОБСЄ на оку-
пованій частині Луганщини 
(тоді поблизу села Пришиб 
загинув один спостерігач, 
ще двоє отримали поранен-
ня), а також сексуальні до-
магання озброєного бойови-
ка «ДНР», який забажав від 
жінки-спостерігачки задо-
волення своїх фантазій, що 
мали місце на блокпосту в 
окупованому Старобешівсь-
кому районі Донеччини.
 І подібні провокації не 
припиняються. За даними 
місії ОБСЄ, днями бойовик 
«ДНР» наказав спостеріга-
чам забиратися геть, а щоб 
пришвидшити їхні дії, ви-
пустив автоматну чергу в 
повітря. 
 Сталося це, коли спос-
терігачі збирали докази об-
стрілу району села Гнуто-
ве на маріупольському на-
прямку, поблизу КПВВ бо-
йовиків поруч з окупованим 
селом Верхньошироківське. 
Бойовик наказав спостеріга-
чам проїхати через КПВВ, а 
коли спинилися за 20 мет-
рів, почули постріли. 
 «Патруль від’їхав на 20 м 
на захід від КПВВ, аби оціни-
ти ситуацію. Саме тоді спос-
терігачі почули постріл зі 
стрілецької зброї за 20 м на 

схід. За їхньою оцінкою, у 
такий спосіб той самий член 
«ДНР» спробував пришвид-
шити від’їзд патруля з цього 
району. Із міркувань безпеки 
команда СММ поїхала звід-
ти», — йдеться у звіті ОБСЄ.
  17 травня поблизу оку-
пованого Докучаєвська в бік 
двох броньованих авто пат-
руля ОБСЄ бойовики «ДНР» 
кинули димову гранату. 
Сталося це, коли автівки 
місії рухалися за військо-
вою вантажівкою «КамАЗ» 
зеленого кольору, в якій пе-
ребувало щонайменше шес-
теро озброєних чоловіків у 
військовому одязі. 
 «О 13:47, коли перший 
автомобіль патруля СММ 
перебував на відстані 50 
метрів від вантажівки, спос-
терігачі побачили, як один 
із тих чоловіків кинув при-
стрій невстановленого типу 
(ймовірно, димову гранату), 
який упав приблизно за 10 
метрів перед першим авто-
мобілем СММ», — сказано 
в повідомленні місії.
 За даними спостеріга-
чів, пристрій горів, утво-

рюючи білий дим. Патруль 
СММ обминув його, врешті-
решт перегнав вантажівку і 
поїхав далі до найближчо-
го безпечного місця в Доку-
чаєвську. Вже за півгодини 
спостерігачі повернулися й 
дослідили місце — знайшли 
сліди горіння на асфальті та 
траві, але рештки гранати 
хтось уже прибрав. ■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 Російські окупанти впродовж 
минулої середи 52 рази відкри-
вали вогонь по позиціях ЗСУ 
вздовж усієї лінії розмежування, 
в результаті чого п’ятеро захис-
ників України отримали поранен-
ня.
 Під мінометні обстріли по-
трапили опорні пункти ЗСУ в 
районі Павлополя на маріу-
польському напрямку та сели-
ще Кримське — на луганському. 
Тоді як на донецькому напрямку 
найгарячіше було в районі міста 
Авдіївка, де позиції ЗСУ ворог 
«поливав» не лише з мінометів і 
танків, а й з артилерійських сис-
тем калібру 122 мм.

■

«КРИМНАШ»

Святині — у пісок
На окупованому півострові знищують 
античне городище Артезиан

■

НА ФРОНТІ

Полювання на місію 
Бойовики залякують спостерігачів 
ОБСЄ не лише сексуальними 
домаганнями, а й автоматними 
чергами та димовими гранатами

■

ОСВІТА

Високі бали безкоштовно
Абітурієнтам із зони АТО та Криму 
дозволили вступати до українських вишів 
за спрощеною системою

■

ВИХІД Є

Врятувати медицину
Мета справжньої медреформи — доступність 
та якість медичних послуг, а не механічне 
закриття лікарень та скорочення медпрацівників, 
переконаний Олег Ляшко

■

Олег Ляшко регулярно передає допомогу Харківському військовому шпиталю 
та з перших вуст дізнається про потреби медиків та пацієнтів.

❙
❙
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Олена КАПНІК

 Учора в Україні та у шіст-
десяти інших країнах сві-
ту відбувся Всесвітній день 
вишиванки. Спеціально до 
цього свята у Національно-
му музеї історії України пре-
зентували виставку «Есте-
тика символу: жіноча сороч-
ка». На ній демонструють  
старовинні жіночі сорочки 
ХІХ-ХХ століття з Поділля, 
Полісся, Волині, Галичини 
та Буковини. Сорочки для 
виставки надійшли з фонду 
Національного музею історії 
України та приватної колек-
ції третього Президента Ук-
раїни Віктора Ющенка.
 Завдяки цим сорочкам 
оновилася змінна частина 
постійно діючої експозиції 
«Традиційне мистецтво ук-
раїнців». Вона представляє 
багату етнографічну колек-
цію музею. «Ідея виставки 
полягає у тому, щоб відійти 
від географічного та етног-

рафічного показу і показати 
естетику символу. На вис-
тавці зумисне відсутні роз-
шифровки до сорочок. Це 
зв’язане з тим, що ми хоті-
ли викликати інтерес, заці-
кавити відвідувача до влас-
ного пошуку інформації про 
манеру вишивки, символі-
ку, орнаментації», — роз-
повідає куратор виставки 
Наталя Іванченко.
 На відкритті виставки 
був присутній третій Прези-
дент України Віктор Ющен-
ко з дружиною Катериною. 
За словами Віктора Андрі-
йовича, сьогодні традиції не 
шануються, тому, щоб відбу-
дувати країну, потрібно по-
вернутися до спільності, яка 
закладена у вишитих сороч-
ках. «Чому по нашій землі, 
яку ми називаємо Донбас, 
Крим, ходить окупант, хо-
дить ворог? — запитує він. 
— Та дуже просто. Там, де 
програла українська куль-
тура, українська мова, ук-

раїнська церква, панує «рус-
скій мір». Насправді — це 
один з актуальних способів 
нашої ідентифікації, один із 
способів — стати ближчими 
один до одного, пам’ятаючи, 
що ми представляємо одну 
націю», — коментує третій 
Президент.
 Усі вишиванки з колек-
ції прикрашені геометрич-
но-рослинним орнаментом. 
Він найпопулярніший на те-
ренах України. Повторення 
орнаментів і спільність сим-
воліки у різних регіонах — 
це не пряме наслідування, 

а вислів громадської спіль-
ноти, каже куратор Оксана 
Івасюк. «Якщо село обира-
ло приблизно однакові сим-
воли у вишивці, це не озна-
чало, що вони хотіли пов-
торити один іншого, вони 
хотіли бути об’єднаними. 
Це, так би мовити, друк та-
ких народних громадських 
організацій на жіночих со-
рочках. Це видно в кольорі, 
в знаках, у крої», — розпові-
дає пані Оксана.
 Виставку «Естетика сим-
волу: жіноча сорочка» мож-
на побачити до 17 червня. ■

Дар’я БАВЗАЛУК

 У Миколаєві Львівської облас-
ті відкрили асфальтний завод ТОВ 
«Алов». Підприємство створено за 
участі азербайджанського інвесто-
ра, а в його будівництво інвестували 
7 млн. євро. 
 «Вкладати гроші потрібно, особ-
ливо зараз. Ризику немає. На Львів-
щині є стабільність. І вкладення 
коштів сюди, особливо в дорожню 
структуру, принесе прибуток бізне-
су. А ми, обласна влада, з цього при-
бутку матимемо податки. І, відповід-
но, кошти на соціальну інфраструк-
туру», — зазначив під час вітального 
слова заступник голови Львівської 
обласної ради Володимир Гірняк. 
 Підприємство дасть змогу ство-
рити здорову конкуренцію на ринку 
будівництва автошляхів Львівщи-
ни.
 «Відкриття таких заводів — знак 

покращення інвестиційного кліма-
ту в державі. Нині Львівщина — лі-
дер використання публічних грошей 
на ремонти та будівництво доріг в 
Україні, — наголосив виконуючий 
обов’язки голови Державного агент-
ства автомобільних доріг України 
Славомір Новак. — Львівщина — 
гарний приклад співпраці між біз-
несом, облдержадміністрацією, різ-
ними рівнями влади та службами, 
якi відповідають за ремонт i будів-
ництво доріг, у тому числі Укравто-
дор». 
 ТОВ «Алов» володіє 39 одиниця-

ми високотехнологічого обладнання 
та важкою технікою, серед яких — 
гудранатори, віброкатки, фрези, са-
москиди, виробниками яких є євро-
пейські приладобудівні та машино-
будівні підприємства.
 Загальна площа асфальтного за-
воду ТОВ «Алов» становить 18 гек-
тарів, його потужність — 180 тонн 
асфальту на годину.
 Завод забезпечить робочими міс-
цями 100 жителів Львівщини, а ста-
ном на сьогодні середньомісячна за-
робітна плата на підприємстві стано-
вить 6 тис. грн. ■

Наталія ЯВОРСЬКА

 На ринках масово починають 
з’являтися ранні овочі та ягоди. Пе-
реважно це полуниця та молода кар-
топля. Повз таку красу важко прой-
ти. Майже кожному хочеться швидше 
відчути літо на смак. Проте ціни  ще 
кусаються. Вартість полуниці коли-
вається від 60 до 80 гривень за кілог-
рам, картоплі — 30-35 гривень. І це 
ще не межа, у перші дні продажу по-
луниця вартувала аж 150 грн.за кі-
лограм.
 Знаючі люди зауважують, що слід 
зачекати декілька тижнів — і ціна 
впаде чи не удвічі. «Полуницю поча-
ли продавати ще минулого тижня. Ку-
пують поки мало, переважно по 300-
500 грамiв, на пробу. Те саме з картоп-
лею. Ціна висока, та й переймають-
ся, що продукція не просто теплична, 
а пришвидшено вирощена на «хімії». 
Часто запитують сертифікат якості. 
Просто ще не сезон. Вже за два тижні 

купуватимуть більше», — розповідає 
«УМ» столичний продавець Людмила 
Опришко. Говорить, що все українсь-
ке, і наголошує, що не оброблене. 
 Покупці все ж скептичні. Бідка-
ються, що ціни цього року, через не-
щодавнi заморозки, залишаться ви-
сокими. «Багато чого не витрима-
ло травневих заморозків. У мене на 
дачі уся  полуниця почорніла. Уро-
жаю того вже не буде. Та і картоп-
ля примерзла, за черешню й узагалі 
мовчу... Доведеться витратитися, ві-
таміни ж-бо потрібні», — жаліється 
киянка Олена Панчук. 
 А налягати на ранні вітаміни 

справді не варто, радять лікарі. «По-
чинати вживати свіжi молодi овочі 
та фрукти слід поступово, адже в них 
міститься багато рідини порiвняно з 
городніми. Ця рiдина вбирає в себе 
хімічні речовини, які використову-
ють для обробки та дозрівання. У не-
великій кількості вони не шкідливі, 
проте у випадку переїдання можуть 
викликати алергію. Починати раціон 
рекомендую з молодої капусти та огір-
ків», — радить «УМ» сімейний лікар 
Валентина Роженюк. Це, за її слова-
ми, компенсує весняний авітаміноз i 
дозволить організму налаштуватися 
на літній сезон. ■

АКЦЕНТИ

Поза зоною 
доступу 
Чому Президент підписав 
указ про заборону 
Вконтактє» 
та «Однокласники»
Олена КАПНІК

 Як відомо, Президент Порошенко розши-
рив санкції відносно Росії. Своїм указом він 
ввів у дію рішення Ради національної без-
пеки і оборони України «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій)». 
Відтепер під заборону потрапили соціаль-
ні мережі «ВКонтакте» і «Однокласники». 
Крім того, заблокують доступ до всіх сервісів 
«Яндекс» та Mail.ru. Указ закрив доступ до 
антивірусних компаній «Лабораторія Кас-
перського» і DrWeb. А щодо найбільших 
російських телекомпаній «ТВ Центр», РБК, 
ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Зірка», ТНТ, РЕН, 
ОТР ввели блокування активів, заборону на 
транзакції і мовлення.  
 Російська соцмережа «ВКонтактє» досі є 
найбільш популярною серед українців. «Од-
нокласники» ділять разом із Facebook другу 
позицію. Відтак думки користувачів щодо 
заборони розділилися. Одні вважають це 
стратегічно правильним кроком, інші пере-
конані, що «соцмережі ні в чому не винні». 
«У рішенні Президента є свої плюси та мі-
нуси. Щодо плюсів, то це обмежить доступ 
до сепаратистських сторінок. Їх там дуже 
багато. Але ж я сама розумію, що мені вар-
то читати, а що ні. Хоча є багато користува-
чів, які того не розуміють. Але «Вконтактє» 
— це сховище особистих спогадів. У мене на 
сторінці багато фото та відео. Вчора зайняла-
ся збереженням усіх медіа на ноутбук. Але 
все зберегти не вдасться все одно», — роз-
повідає «УМ» киянка Лілія Іваницька. 
 Тим часом деякі провайдери вже поча-
ли виконувати рішення Президента про бло-
кування російських соціальних мереж, а та-
кож інших ресурсів, що потрапили під санк-
ції. Серед таких провайдерів ПАТ «Укртеле-
ком». «Процес блокування досить складний 
і вимагає певного часу, з огляду на значну 
кількість ресурсів. Роботи вже розпочато. Їх 
проводитимуть поетапно і, за попередньою 
оцінкою фахівців, триватиме це від кількох 
днів до тижня», — каже директор з корпора-
тивних комунікацій компанії Михайло Шу-
ранов.
 Не забарилися з реакцією й у Росії. У 
Mail.ru Group вважають політично мотиво-
ваним рішення української влади закрити 
доступ до ресурсів компанії і заявляють, що 
від санкцій «постраждають 25 мільйонів жи-
телів України», не уточнюючи, що без про-
блем можна переключитися на інші ресурси. 
«Ми переконані, що в інтернеті немає меж. 
Ми ніколи не брали участь у політиці. Ми 
не порушили жодного закону України. На-
шій багатомільйонній аудиторії на території 
України ми хочемо сказати, що в нашій ро-
боті нічого не зміниться, ми будемо продов-
жувати надавати всі сервіси нашим користу-
вачам в усіх країнах, а існуючі можливості 
спеціальних сервісів дозволять продовжити 
використовувати наші інтернет-ресурси», — 
йдеться в заяві.
 Ті українці, які не забувають, що уже біль-
ше трьох років не припиняються військові дії 
на сході України, а Крим РФ узагалі анексу-
вала, — дивуються, чому так довго тягнули з 
впровадженням заборон і обмежень для росій-
ського капіталу в цій галузі. ■

■

рахунків,
на яких збирали кошти для 

терористів, заблокували волонтери організа-
ції «Українські кібервійська». За попередніми 
підрахунками, на них «зависло» 19 мільйонів 
доларів.

445 народнi 
депутати ВРУ

 проголосували за прийняття  постанови, якою 
пропонувалося РНБО ввести санкції проти Вік-
тора Януковича та його оточення.

місце
посів на «Євроба-

ченні-2017» український  гурт O.Torvald. Це  
найнижчий результат за всю історію участі 
України у цьому пісенному конкурсі.  

медалей
завоювала Національна па-

ралімпійська збірна України з фехтування на віз-
ках на черговому етапі Кубка світу, що проходив 
у місті Стадсканал (Нідерланди). Із них одна зо-
лота, три срібні та сiм бронзових медалей.

поліцейськi 
постраждали 17 травня у 

Харкові під час сутичок, що зчинили-
ся під час акції ЛГБТ-спільноти. Чо-
тирьох учасників конфлікту достави-
ли у відділок поліції. 
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ГАМАНЕЦЬ

«Пластмасові» вітаміни
Ранні овочі та ягоди не завжди корисні

■

ІНВЕСТИЦІЇ

Мільйони — в асфальт
На Львівщині запрацював новий завод

■

Третій Президент Віктор Ющенко має приватну колекцію вишиванок.
Фото з сайта nmiu.com.ua.

❙
❙

СПАДЩИНА

Код нації
У Києві відкрилася виставка вишиванок

■
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«Не можна закон ані ухвалювати, ані скасовувати під тиском 
громадськості чи міжнародної спільноти. Це виглядатиме як слабкість». Мустафа Найєм

народний депутат України.

УКРАЇНА МОЛОДА

Олег БОРОВСЬКИЙ

 На Лазуровому узбережжі 
Франції знову зібралися сві-
тові знаменитості — у середу тут 
відкрився 70-й Каннський кі-
нофестиваль, найавторитетні-
ший кінофорум світу. Ведучою 
церемонії відкриття була «віч-
но вродлива» італійська актор-
ка Моніка Белуччі. Іранський 
режисер Асгар Фархаді та аме-
рикансько-французька актор-
ка Лілі-Роуз Депп оголосили 
ювілейний Каннський кінофес-
тиваль офіційно відкритим. Ці-
каво, що головну нагороду — 
«Золоту пальмову гілку» — цьо-
горіч уперше прикрасять діа-
мантами. 
 Журі головного конкурсу 
цього року очолює славетний 
іспанський кінорежисер Педро 
Альмодовар. Разом із ним оці-
нювати стрічки будуть німець-
ка режисерка Марен Аде, аме-
риканські актори Джессіка Чес-
тейн та Вілл Сміт, китайська ак-
торка Фань Бінбін, французька 
акторка Аньєс Жауї, південно-
корейський режисер Пак Чхан 
Ук, італійський режисер Паоло 
Соррентіно та французький ком-
позитор Габріель Яред.
 На цьогорічному Каннсь-
кому кінофестивалі за «Золоту 
пальмову гілку» змагаються 19 
фільмів — як від грандів світо-
вого кіно, так від талановитих 
режисерів-початківців. Серед 
них, як зазначають українсь-
кі видання та закордонні украї-
номовні сайти (наприклад, Бі-
Бі-Сі), є й стрічка українського 
режисера Сергія Лозниці «Ла-
гідна». Але з «визначенням на-
ціональності» не все так прос-
то. Каннський кінофестиваль 
давно відмовився від прив’язки 
фільмів до того чи іншого націо-
нального кінематографа. У фес-
тивальній програмі поруч iз на-
звою фільму тепер пишуть лише 
прізвище режисера, оскільки 
національну причетність режи-
сера, як і національну причет-
ність його творіння часто важко 
визначити у добу багатонаціо-
нальних продукцій. Для при-
кладу, Сергій Лозниця народив-
ся в Білорусі, певний час мешкав 
у Києві та Росії. Тепер мешкає у 
Німеччині. Є російськомовним. 
До речі, російська «Вікіпедія» 
називає його українським режи-
сером, а українська навпаки — 
російським. 
 Сергій Лозниця в основній 
програмі Канн не вперше. У 
2010 році за головний приз зма-
гався його фільм «Щастя моє», 
а в 2012 році фільм «У тумані» 

отримав нагороду кінокритиків. 
Привернув до себе увагу як «ук-
раїнський» режисер лише за-
вдяки тому, що на Каннському 
фестивалі 2014-го відбувся по-
каз його документальної стріч-
ки «Майдан». Це був один із пер-
ших фільмів, присвячених рево-
люційним подіям в українській 
столиці. 
 Фільм «Лагідна» — це екрані-
зація (не перша в світовому кіне-
матографі) однойменного опові-
дання Федора Достоєвського. У 
фільмі знімались російські ак-
тори, а дія перенесена в сучас-
ну російську провінцію. У ство-
рені «Лагідної» брали участь кі-
нокомпанії з Франції, Росії, Ні-
меччини, Нідерландів, Литви 
та України. Зйомки проходи-
ли у Латвії та Литві. Стрічка от-
римала фінансування від фонду 
Eurimages, а також за програ-
мами стимулювання кіновироб-
ництва Франції, Німеччини, Ні-
дерландів, Латвії та Литви. Тому 
«українського» в ній мало. До 
речі, російські ЗМІ також агі-
тують уболівати за неї, як за 
«російську». 
 Але Україна таки прозву-
чить на фестивалі. Як повідом-
ляє «Радіо «Свобода», в окремій 
програмі «Двотижневик режи-
серів» покажуть фільм «Іній» 
литовського режисера Шаруна-
са Баркаса про війну на Донбасі. 
За сюжетом, волонтери везуть 
гуманітарну допомогу до Украї-
ни і потрапляють у зону бойових 
дій. Відома французька акторка 
Ванесса Параді знялася в стрічці 
в ролі журналістки.
 Конкурс відбувається за 
підвищених заходів безпеки. Рі-
вень безпеки у цьому році в Кан-
нах вищий, аніж будь-коли. Воно 
й не дивно, з огляду на нещодав-
ні напади у Франції, зокрема 
атаку минулого літа у сусідній 
Ніцці, де чоловік в’їхав на ван-
тажівці у натовп під час святку-
вання Дня взяття Бастилії. Вста-
новили 400 бетонних бар’єрів, 
які замасковані під гігантські 
квіткові горщики. Це має зупи-
нити схожу імовірну атаку під 
час фестивалю. Поліція вста-
новила 160 метрів ланцюгів із 
шипами, які могли б зупинити 
вантажівку. Також збільшили 
кількість охорони на фестивалі, 
вулиці патрулюють також сол-
дати. Крім того, встановили 550 
камер. Прес-секретар фестива-
лю сказав, що заходи мають «га-
рантувати оптимальну безпеку», 
але не заважатимуть дійству. 
 Фестиваль триватиме 11 днів 
— до 28 травня, коли будуть ого-
лошені переможці. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

 Скандальний законопроект, 
який фактично може заблоку-
вати роботу Національного ан-
тикорупційного бюро, у парла-
менті поки що не розглядати-
муть. Таке рішення ухвали у 
комітеті з питань правоохорон-
ної діяльності. Зміст цього за-
конопроекту розкритикували 
країни Великої сімки та засу-
дили у представництві ЄС. Змі-
ни, які пропонують його ініціа-
тори, дадуть хабарникам та ко-
рупціонерам можливість легко 
уникати відповідальності. До-
статньо одній силовій структурі 
відкрити кримінальне прова-
дження і закрити його, і той са-
мий злочин вже ніхто не змо-
же розслідувати, навіть якщо у 
справі з’являться нові докази. 
 Нагадаємо, що законопро-
ект №6220 внесли до ВРУ ми-
нулого місяця представники 
«Блоку Петра Порошенка», 
«Народного фронту» та Ради-
кальної партії Ляшка. Його 
ініціатори мотивують зміни до 
законодавства захистом бізне-
су. Мовляв, ухвалення закону 
позбавить можливості нечис-
тих на руку силовиків вима-
гати хабарі за закриття кримі-
нальних проваджень. Однак у 
цієї «медалі» є й зворотна сто-
рона — та, про яку було сказано 
вище: в разі закриття справи пі-
дозрюваний автоматично отри-
мує індульгенцію щодо скоєних 
ним правопорушень. Саме тому 
голова НАБУ Артем Ситник на-
полегливо закликав парламен-
тарiїв не підтримувати такий 
законопроект. 
 «Цей законопроект несе 
серйозні загрози (...). І рiч не 
лише в НАБУ. Наприклад, 
хтось когось убив — він може 
просто побігти і принести по-
станову (про закриття спра-
ви)», — обурюється Ситник. 
У цілому ідея ухвалити закон 
№6220 викликала такий ре-
зонанс, що з приводу цього ви-
словився навіть Міжнародний 

валютний фонд. МВФ звернув-
ся до українського уряду з лис-
том, яким попередив, що при-
йняття проекту закону №6220 
«може серйозно підірвати ефек-
тивність системи боротьби з ко-
рупцією, не відповідатиме про-
грамі МВФ та суперечитиме 
зобов’язанням керівництва 
(України)». Втім наразі питан-
ня знято.
 А тим часом пристрасті по-
чинають вирувати довкола ін-
шого питання. Парламент за-
планував розгляд іще двох ре-
зонансних законопроектів — 
№4511 «Про особливий статус 
релігійних організацій, керівні 
центри яких перебувають у де-
ржаві, яку визнано Верховною 
Радою України державою-аг-
ресором», та №4128 «Про вне-
сення змін до закону України 
«Про свободу совісті та релігій-
ні організації» (щодо зміни 
релігійними громадами під-
леглості)». Власне, з назв цих 
законопроектів уже стає зро-
зумілою їхня направленість — 
очевидно, що спрямовані вони 
проти «московської» церкви 
в Україні (Української право-
славної церкви Московського 
патріархату), хоча сама вона в 
текстах законопроектів не зга-
дується. Через це в УПЦ МП 
вже здійняли галас, і вчора під 
Верховною Радою активно мі-

тингували симпатики цієї цер-
кви. Вимоги мітингарів були 
передбачуваними — відмова 
від розгляду згаданих законо-
проектів.
 Чим іще доведеться займа-
тися парламенту найближчим 
часом, так це голосуванням 
за нового омбудсмана. У Ва-
лерії Лутковської, котра є чин-
ним Уповноваженим Верхов-
ної Ради з прав людини, каден-
ція добігла кінця ще у квітні. 
Наразі вже відомо, що фракція 
БПП прагне бачити на цій по-
саді свого депутата Сергія Алек-
сєєва, а «Народний фронт» об-
стоює висування Людмили Де-
нисової. Теоретично за другий 
термін може поборотися й сама 
Лутковська, а також її опонент 
на попередніх виборах — пра-
возахисник Євген Захаров. Але 
для цього потрібно, аби депу-
тати (або спікер ВР) висунули 
кандидатури Захарова та Лу-
тковської. Час на формування 
списку претендентів у парла-
менту є до 6 червня. 
 Ранкове засідання четверга 
Верховна Рада завершила ска-
суванням так званого «закону 
Савченко», який передбачає 
зарахування одного дня попе-
реднього ув’язнення за два дні 
позбавлення волі. За відповідні 
зміни проголосували 227 народ-
них депутатів. ■

СВЯТО КІНО

Під гілкою з діамантами 
Ванесса Параді на Каннському кінофестивалі 
розповість про Україну

■

Актор Вілл Сміт цьогоріч увійшов до складу журі фестивалю. ❙

Янукович не з’явиться у 
скайпі, щоб узяти участь у 
суді
 Ростовський обласний суд запере-
чує наявність звернення до нього від 
українських колег щодо допомоги в ор-
ганізації відеозв’язку з колишнім Пре-
зидентом України Віктором Янукови-
чем. Раніше повідомляли, що Ростовсь-
кий обласний суд готовий до організації 
відеозв’язку з Оболонським районним 
судом Києва для участі екс-Президента 
України Януковича в попередньому за-
сіданні 18 травня у справі про держав-
ну зраду після надходження відповідно-
го запиту з українського суду в порядку, 
встановленому Європейською конвен-
цією про правову допомогу в криміналь-
них справах.
 А тим часом захист Януковича на-
полягає на необхідності організації ві-
деоконференції в порядку міжнародної 
правової допомоги, оскільки тільки так 
можна забезпечити дотримання стат-
ті 86 Кримінально-процесуального ко-
дексу України (допустимість доказів). 

Крім того, адвокати вказують, що лише 
офіційна особа суду за місцезнаходжен-
ням Януковича може бути уповноваже-
на Оболонським судом на вручення екс-
Президенту, під його розпис, пам’ятки 
про його процесуальні права та перевір-
ку його особистості на підставі паспорта. 
Адвокати вважають, що запропонований 
Оболонським судом спосіб проведення 
відеоконференції не передбачений чин-
ним КПК України.

Ющенко підтримав 
блокування російських 
сайтів
 Третій Президент України Віктор 
Ющенко вважає, що блокування російсь-
ких сайтів є питанням безпеки країни, а 
не свободи слова. Про це він сказав, від-
повідаючи про своє ставлення до указу 
Президента Петра Порошенка щодо сан-
кцій, зокрема, до інтернет-компаній РФ, 
повідомляють Українські новини. «Дуже 
пізно і дуже мало. Якби почати спочат-
ку, коли ми говоримо про війну, то, зви-
чайно, з окупантами переривається все, 

починаючи від людського обміну капіта-
лом, товарами і послугами. Тому що це 
війна і треба мобілізуватися на головне, 
як вижити і як перемогти. Це не питан-
ня дискусій про свободу слова. Це питан-
ня безпеки країни. Але питання, чому це 
зроблено не 2-3 роки тому, — для мене 
головне», — сказав Ющенко.
 Водночас колишній Президент Ле-
онід Кучма, коментуючи  указ Порошен-
ка, вказав на те, що в Росії також немає 
вільного доступу до багатьох українських 
закладів та продуктів. «Я хотів би постави-
ти зустрічне питання: а є в Росії українсь-
кі школи? Наші сайти, наш канал українсь-
кий або бібліотека? Вона була в Москві, 
але її закрили... Тому при обговоренні та-
ких важливих проблем треба думати го-
ловою про завтрашній день», — сказав 
Кучма. Нагадаємо, що 16 травня прези-
дент Петро Порошенко підписав указ, 
яким ввів у дію рішення РНБО про онов-
лення списку санкцій проти низки російсь-
ких компаній, серед яких «Аерофлот», со-
цмережі «Вконтакте» і «Одноклассники», 
компанія «Яндекс» тощо. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Під Радою вимагають не ухвалювати законопроекти, скеровані 
проти УПЦ МП. 
Фото «Української правди».

❙
❙
❙

ПАРЛАМЕНТ

«Страта» НАБУ відкладається
Парламентський комітет поки що «пригальмував» розгляд 
законопроекту, котрий обмежує можливості слідства

■
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Сіль міжнародного стандарту
 Державне солевидобувне підприємство 
«Артемсіль» успішно пройшло аудит на від-
повідність міжнародним стандартам управлін-
ня якістю та безпекою. Свою продукцію підпри-
ємство вже сьогодні експортує в 19 країн сві-
ту. Впровадження системи НАССР дозволить 
підвищити довіру перспективних зарубіжних 
партнерів до продукції підприємства, її якість та 
безпеку. Нещодавно офіційні представники ні-
дерландської компанії QSCert — Ukraine B.V. 
провели аудит усіх структурних підрозділів під-
приємства, які входять в інтегровану систему уп-
равління якістю. В результаті перевірки не вияв-
лено жодних невідповідностей, підприємство 
підтвердило створення інтегрованої системи 
менеджменту за вимогами міжнародних стан-
дартів ISO 9001: 2015 «Системи менеджменту 
якості» та ISO 22000: 2005 «Системи менедж-
менту безпеки харчових продуктів», її функціо-
нальну придатність і ефективність. Цю систему 
управління визнають i застосовують практич-
но всi світовi підприємства-виробники харчо-
вої продукції.

Харчова безпека
 Держпродспоживслужба посилить якість 
моніторингу з питань забезпечення сільгоспви-
робників засобами захисту рослин відповідно 
до фітосанітарного стану. Також проведуть ін-
формаційно-роз’яснювальну роботу з операто-
рами ринку щодо застосування системи HACCP 
на потужностях, які провадять діяльність iз хар-
човими продуктами. «HACCP буде започаткова-
но з вересня на всіх великих підприємствах, які 
займаються харчовими продуктами. Через рік 
вона стане обов’язковою для інших великих під-
приємств харчової промисловості потужностей, 
а в 2019 році це стосуватиметься й дрібних під-
приємств», — зазначив Голова Держпродспо-
живслужби Володимир Лапа. Проблемним пи-
танням залишається епізоотичне благополуччя 
країни, належне виконання протиепізоотичних 
заходів, особливо в частині профілактики, лікві-
дації та недопущення поширення збудника АЧС. 
Посилять контроль за утилізацією побічних про-
дуктів тваринного походження, не призначених 
для споживання людиною, за моніторингом за-
лишків ветеринарних препаратів i забруднюва-
чів у живих тваринах та необроблених харчових 
продуктах тваринного похо дження.

Ірак потребує м’яса
 За результатами 2016 року товарообіг сіль-
ськогосподарською продукцією між  Україною 
та Іраком становив $142,5 мільйона завдяки ек-
спорту українських харчів. Постачалися, зокре-
ма, м’ясо, яйця, фрукти, горіхи та олія. Але для 
поглиблення торговельних відносин важливо, 
щоб українська аграрна продукція надходила 
до Іраку напряму, а не через треті країни, бо це 
автоматично збільшує вартість експорту. Про-
ект двостороннього меморандуму про взаєморо-
зуміння між профільними міністерствами двох 
країн передали днями для опрацювання іраксь-
ким колегам. Враховуючи, що сьогодні двадцять 
відсотків українського експорту до Республіки 
Ірак становить м’ясо, акцентовано на розвит-
ку співпраці в галузі ветеринарії. До компетен-
тних органів Іракської Республіки Держпрод-
споживслужба вже направила список відповід-
них сертифікатів, щоб активізувати експорт ук-
раїнського м’яса птиці, яловичини, баранини, 
яєць. За 2016 рік експорт української аграрної 
продукції до Республіки Ірак зріс на 10,5 відсо-
тка. В основному експортували м’ясо та субпро-
дукти — $80,8 млн., яйця птиці — $15,4 млн., 
плоди, горіхи та цедру — $13,2 млн., олію — 
$10 млн. Імпорт відсутній. За три місяці ниніш-
нього року експорт становить $16,8 млн.

Рибко, ловись процедурно 
 При затвердженні програм для здійснення 
наукового лову галузеві науково-дослідні інсти-
тути мають вказувати типи і кількість рибальсь-
ких суден, назву і кількість необхідних знарядь 
лову. Однак у чинних програмах інститутів ін-
формація про знаряддя лову та судна відсут-
ня. Зважаючи на це, Чорноморський рибоохо-
ронний патруль призупинив видачу науковим 
установам дозволів на проведення таких ловів 
у Чорному морі. Держрибагентство вже визна-
чило, які зміни необхідно внести для отримання 
дозволів, щоб створити максимально зрозумілі, 
прості, прозорі програми, які легко моніторити. 
Зміни мають бути винесені та затверджені на 
засіданні Науково-промислової ради Держриб-
агентства 19 травня. Після внесення змін Чор-
номорський рибоохоронний патруль зможе ви-
дати дозвільні документи для проведення нау-
кових ловів. ■

НОВИНИ ПЛЮС■Олена ЯРОШЕНКО

 Україна та Республіка 
Мальта планують реалізувати 
спільні проекти у галузі аграр-
ної логістики та розвитку ін-
фраструктури для збільшен-
ня експортних поставок. Ство-
рення двосторонньої робочої 
групи щодо торгового та ло-
гістичного агрохабу на країни 
Північної Африки обговорюва-
лося на зустрічі офіційної де-
легації на чолі з Президентом 
України Петром Порошенком 
та прем’єр-міністром Респуб-
ліки Мальта Джозефа Муска-
та. Безпосередні домовленості 
щодо агрохабу були укладенi 
цього тижня міністром аграр-
ної політики та продовольства 
Тарасом Кутовим та міністром 
сільського господарства Маль-
ти Родеріком Галдесом. 
 «Україна є важливим грав-
цем у підтримці світової про-
довольчої безпеки. Для до-
сягнення цієї мети ми розгля-
даємо мальтійську сторону 
як потенційного логістично-
го партнера. Зокрема, транс-
портно-логістичні потужності 
Мальти можуть бути ефектив-
ним середземноморським агро-
хабом для українських експор-
терів.  Можливість скориста-
тися ними дозволить Україні 
надійніше виконувати конт-
ракти на постачання зернових 
до країн Північної Африки», 
— зазначив Тарас Кутовий. 
Сторони також обговорили 
перспективи розвитку двосто-
ронньої торгівлі сільськогоспо-
дарською продукцією. Украї-

на запропонувала розширити 
номенклатуру товарів, якi ек-
спортують до Мальти. Зокре-
ма, йшлося про молочну про-
дукцію, плоди, горіхи та цед-
ру, мед, кондитерські вироби, 
олію. У 2016 році Україна ек-
спортувала до Мальти зернові, 
злаки, олію, залишки і відхо-
ди харчової промисловості. У 

2017 році на експорт до Маль-
ти додали води натуральні та 
мінеральні, продукцію борош-
номельно-круп’яної промисло-
вості, м’ясо та субпродукти.
 Тим часом потенціал са-
мої України як зручного пе-
ревалочного місця для євро-
пейської та азіатської продук-
ції поки що не піднято. Звісно, 

в першу чергу цьому заважає 
фактична відсутність інфра-
структурної бази. Мальта, на 
відміну від нас, вчасно вкла-
лася у логістику на подібному 
перепутті, тому поки що про-
симося до цієї країни у при-
йми. Українські дороги, пор-
ти та вантажні аеробази ще 
ждуть свого інвестора. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 25 травня в Мінагрополітики відбу-
дуться громадські слухання на тему «Пер-
спективна модель розвитку українського 
села – науковий погляд». Захід про йде 
в рамках серії громадських слухань, за-
початкованих Громадською радою при 
Міністерстві аграрної політики та продо-
вольства України. За попередньою інфор-
мацією, розглядатимуть три альтернатив-
ні моделі розвитку, розроблені наукови-
ми установами. Пропоновані моделі поєд-
нують у собі всі аспекти життєдіяльності 
українського села та формують необхід-
ні умови для розвитку й достойного рівня 
життя у сільській місцевості.

 Участь в обговоренні візьмуть члени 
Громадської ради, народні депутати Ук-
раїни, представники органів державної 
влади, наукових інституцій та громадсь-
ких організацій. Слухання відбудуться в 
приміщенні Мінагрополітики (вул. Хре-

щатик, 24, кімн. 408). Початок реєстрації 
о 9.00 год. Акредитацію зацікавленим  ще 
можна пройти за телефонами: (044) 278-
83-89 та (044) 278-21-14 або електрон-
ною поштою: press@minagro.gov.ua до 
24 травня. ■

Оксана СОВА

 Пам’ятаєте, як зникла сис-
тема «Молочних кухонь» при 
медичних закладах, що допо-
магала підтримувати новона-
роджених мам без грудного 
молока? Правильно, останні 
рецептурні кухні зачинилися 
після скандалів з отруєння-
ми немовлят неякісними про-
дуктами. Разом iз небезпе-
кою зараження через їжу ук-
раїнські малюки втратили 
тоді й можливість отримува-
ти здоровий раціон iз рук від-
повідальних кухарів-дієтоло-
гів при дитячих поліклініках. 
Досі пам’ятаю, як педіатр Пол-
тавської міської дитячої лікар-
ні багато років тому виписала 
мені з новонародженою донь-
кою рецепт на безплатне хар-

чування і якою чарівною соло-
минкою він для нас став. 
 Разом iз тяжкою спадщи-
ною «совка» ми за останні роки 
на догоду простим рішенням 
позбулися багатьох корисних 
практик, які потребували сис-
темної підтримки. Схоже, де-
які цивілізовані речі все-таки 
вдається повертати: 16 травня 
парламентський Комітет iз пи-
тань аграрної політики та зе-
мельних відносин схвалив та 
рекомендував прийняти за ос-
нову проект Закону «Про ди-
тяче харчування». Положен-
ня законопроекту спрямовані 
на те, щоб спростити умови ве-
дення підприємницької діяль-
ності з виробництва дитячого 
харчування, зміцнювати та 
зберігати здоров’я дітей, здій-
снювати профілактику захво-

рювань, пов’язаних iз пору-
шенням харчування.
 Розроблений Міністерством 
аграрної політики та продо-
вольства проект закону визна-
чає вимоги до сировини для ви-
робництва дитячого харчуван-
ня та передбачає дитяче харчу-
вання з сировини відповідної 
якості. Крім того, держава 
бере на себе зобов’язання вжи-
вати заходів для підвищення 
безпечності та якості дитячого 

харчування, сприяти розвит-
ку українського ринку дитя-
чого харчування, зокрема про-
дуктів для спеціальних медич-
них цілей. Обов’язковою вимо-
гою стає дотримання належної 
практики виробництва та впро-
вадження на підприємстві сис-
тем безпечності та якості, та-
ких як НАССР (аналіз небез-
печних факторів та контроль у 
критичних точках) або анало-
гічних їй. ■

ПЕРЕВАЛКА

У прийми до Мальти
Доки немає власного агрохабу, потренуємося на європейських

■

Острівна Мальта зуміла зацікавити експортерів логістичними гаванями.
Чи зможе скористатися власними вигідними геополітичними преференціями материкова Україна?
Фото з сайта pan-terra.com.ua.

❙
❙
❙

ЗАКОНОДАВСТВО

«Дитячі кухні» 
повернуться?
Схвалений у парламенті законопроект 
гарантуватиме немовлятам якісну їжу

■

Українські малята нарешті отримають шанс на якісне і свіже харчування, 
а його вітчизняні виробники — дорожню карту для спокійної роботи.
Фото з сайта dainteresdit.ge.

❙
❙
❙

ЯК БУДЕ ЗАВТРА?

Наука працювати на землі
Громадська рада розгляне альтернативні моделі 
розвитку українського села

■



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15, 2.00 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.45, 12.20 Міняю жінку

13.45, 1.00 Комедія «Матусі»

14.45, 15.45 Сімейні 

мелодрами 

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.30 Комедія «Свати-1»

22.00 Гроші

23.25, 3.30 Драма «Жити»

ІНТЕР

05.30, 20.00, 3.00, 5.10 

Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 13.35 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 12.40 Т/с «Братські 

зв’язки»

15.20 Чекай на мене

18.05, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

21.00 Т/с «Дурна кров»

23.00 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-2»

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 3.15 Зоряний шлях

09.45, 4.30 Реальна містика

11.45, 15.30 Т/с «Анютине 

щастя»

15.00, 19.00, 23.00, 1.15 

Сьогодні

16.00, 21.00 Т/с «Капітанша»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45, 2.10 Говорить 

Україна

23.30 Х/ф «Мумія: принц 

Єгипту»

05.20 Агенти 

справедливості

ICTV

05.00, 4.50 Дивитись усім!

05.50, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.35 Факти тижня. 

100 хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.05 Антизомбі

11.00 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Праведник»

15.35, 16.10 Х/ф «Робін 

Гуд»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Пес-2»

22.35 Свобода слова

00.30 Х/ф «Рейс»

02.55 Небачене 

«Євробачення». 

Підсумки

03.10 Стоп-10

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

11.30 Х/ф «Володар 

стихій»

13.10 Х/ф «Знамення»

15.40 Х/ф «Глобальне 

вторгнення: битва за 

Лос-Анджелес»

18.00 Абзац

19.00 Ревізор Крамниці

21.00 Ревізор

00.00 Пристрасті за 

Ревізором

02.55 Небачене 

«Євробачення»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 1.55 Огляд преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Т/с «Я — охоронець. 

Помилка в 

програмі»

08.20, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

11.55, 0.45 Т/с «Поліція 

Маямі»

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.45, 19.00, 23.15, 3.30 

Свідок

15.40 Легенди карного 

розшуку

23.45 Т/с «Банши-3»

02.35 Т/с «Батьківщина-3»

04.00 Випадковий свідок

04.05 Речовий доказ

04.30 Правда життя. 

Професії

КУЛЬТУРА

 ПРОФІЛАКТИКА 

ДО 14.00 год  

14.00, 02.00 Х/ф «Злочин 

з багатьма 

невідомими», ч. 6

15.05, 03.05 Особистості. 

Юрій Рибчинський 

16.00 Актуально

16.05 Азбука ремесел 

16.20 Знамениті українці. 

Микола Гринько 

17.00, 00.50 Нариси історії 

культури України 

з Мирославом 

Поповичем. Іван 

Франко

17.35, 01.20 Незнаний 

Шевченко. Шевченкові 

заповіти

18.15, 00.00 Новинний блок 

18.50 Православний календар 

19.00, 00.35 Новини. Культура

19.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Софія 

Майданська. Музика і 

поезія

19.45 Православний календар 

19.50 Київська фортеця. 

Госпітальне укріплення

20.20 Вечірня казка 

20.25 Т/с «Роксолана», с. 16

21.20 Ювілей народної 

артистки України Алли 

Лагоди

23.05 Музичний фільм «Ой, 

летіли дикі гуси» 

04.00 Х/ф «Райдуга» 

05.30 Д/ф «Замовчаний 

генерал» 

 

СТБ

12.00 Х/ф «Дамське 

танго»

13.45 Битва екстрасенсів

16.00 Все буде добре!

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 За живе!

20.00, 22.35, 1.30 Слідство 

ведуть екстрасенси

23.30 Давай поговоримо про 

секс

ТОНІС

14.00, 18.00 Алло, лікарю!

14.55 Відлуння

16.30 П’єр Рішар. Блазень чи 

король?

17.30 Фестиваль «Червона 

Рута»-97

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.05, 23.05 Божевільний світ

21.10 Рецепт успіху Михайла 

Поплавського

21.50 DW-Візерунок дня

22.00 Неприручена Амазонка

00.05 Ніч чорних краваток

02.00 Життя на вершині

03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.30 Цивілізація Incognita

04.40 Кумири

04.50 Модні історії 

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

12.55 Х/ф «Пекельний 

смерч»

14.40 Х/ф «Загін 

спеціального 

призначення»

16.45, 23.50 Т/с «Теорія 

брехні»

19.20 Т/с «Зустрічна смуга»

21.20 Х/ф «Збройний 

барон»

01.35 Викрадення по-нашому

02.00 Х/ф «Вишневі ночі»

03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

09.00 «Сельта» — «Реал». ЧІ

10.50 LaLiga Docs. ЧІ

11.45 «Шахтар» — 

«Динамо». Фінал. 

Кубок України

13.50, 16.30, 22.15, 3.25, 5.30 

Топ-матч

14.00 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Журнал Ліги Європи

16.35 Моя гра

17.05 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА

18.55 ЧА. Огляд туру

19.50 «Челсі» — «Ліверпуль. 

1/2 фіналу (2007/2008 

рр.)

22.50 «Ліверпуль» — 

«Мідлсбро». ЧА

00.40 ЧІ. Огляд туру

01.35 «Сталь» — «Дніпро». 

ЧУ

03.40 «Барселона» — 

«Ейбар». ЧІ

ФУТБОЛ-2

14.00 Моя гра

14.30 «Малага» — «Реал». 

ЧІ

16.20 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

18.05 Великий футбол

19.45 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

22.00 «Атлетіко» — 

«Атлетік». ЧІ

23.50 Топ-матч

00.00 «Челсі» — «Ліверпуль. 

1/2 фіналу (2007/2008 

рр.)

02.25 «Іллічівець» — 

«Колос». ЧУ. Перша 

Ліга

04.10 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Війна всередині нас

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 17.00 Дикі птахи 

Австралії

11.50 У пошуках краси

13.40, 0.30 Містична Україна

14.30 Шосте відчуття

15.20 Повітряні воїни

16.10 Зброя: сімейна справа

18.00, 22.40 Квест

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Навколо світу. Місця 

сили

20.50 Скарби за копійки

23.40 Великі битви богів

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.20 М/ф

10.00 Розсміши коміка

11.00, 16.20 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00, 1.30 Орел 

і решка

18.00 Звана вечеря

22.00 Х/ф «Хатіко: 

найвірніший друг»

23.50 Х/ф «Остання любов 

на Землі»

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Кіт у чоботях»

12.10, 18.50 Панянка-селянка

13.15, 19.55 Готель «Галіція»

14.20 Т/с «Домашній арешт»

15.25, 4.25 Віталька

16.40, 0.55 Казки У Кіно

17.45 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

22.00, 2.45 Країна У

23.00 Розсміши коміка

01.25 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

УТ-1

14.05 Т/с «Анна Піль»

15.00, 21.00 Новини

15.35 Телевистава «Тарас 

Шевченко»

17.50 Вікно в Америку

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00, 1.55 Новини. 

Культура

19.20 Перша шпальта

19.55 Вересень

20.20 Про головне

21.30 Новини. Спорт

21.50 Війна і мир

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»

23.00, 00.00, 1.00 Підсумки

23.25 На слуху

00.25 Від першої особи

02.10 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер»

02.55 Борхес

03.20 Д/ф «Кримські татари: 

«Крим — наш!»

04.20 Т/с «Травма»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ТРАВНЯ 20176 УКРАЇНА МОЛОДА ТБ-ПОНЕДІЛОК
22 травня



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.05, 2.00 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 22.00 Чотири весілля

10.50, 12.20 Міняю жінку

13.10, 1.00 Комедія «Матусі»

14.10, 20.30 Комедія 

«Свати-1»

15.45 Сімейні мелодрами 

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

23.15, 3.30 Драма «У ритмі 

беззаконня»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.05, 12.25, 21.00 Т/с «Дурна 

кров»

15.50, 16.45 Речдок

18.05, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 3.00, 5.10 Подробиці

23.00 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-2»

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30, 5.20 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 4.10 Зоряний шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

16.00, 21.00 Т/с «Капітанша»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

01.50 Х/ф «Мумія: принц 
Єгипту»

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.45 Більше ніж правда

10.40, 13.15 Х/ф «Рейс»
12.45, 15.45 Факти. День

13.40, 16.05 Т/с «Кримінолог»

17.45, 21.25 Т/с «Пес-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.30 Х/ф «Адреналін»

00.20 Т/с «Лас-Вегас»

01.45 Стоп-10

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Служба розшуку дітей

03.10, 2.20 Зона ночі

04.50 Т/с «Татусеві дочки»

05.40, 18.00 Абзац

06.39, 8.00 Kids Time

06.40 М/c «Сімейка Крудс»

07.00 М/c «Пригоди Кота в 

чоботах»

08.02 Т/с «Друзі»

10.30 Т/с «СашаТаня»

16.00, 19.00 Серця трьох

21.00 Київ вдень та вночі

22.15 Х/ф «Блейд-2»

00.30 Х/ф «Дракула 2000»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Будівельний стандарт

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. 

Підсумки дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Х/ф «Фронт за лінією 
фронту»

08.00, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00, 0.45 Т/с «Поліція 

Маямі»

13.40, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.45, 19.00, 23.15, 3.10 

Свідок

15.40 Легенди карного 

розшуку

23.45 Т/с «Банши-3»

02.25 Т/с «Батьківщина-3»

03.40 Випадковий свідок

03.45 Речовий доказ

04.15 Легенди бандитської 

Одеси

04.40 Х/ф «Грішник»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Азбука ремесел 

06.20 Знамениті українці. 

Микола Гринько 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Софія 

Майданська. Музика і 

поезія 

09.50 Київська фотреця. 

Госпітальне укріплення 

10.25 Т/с «Роксолана», с. 16 

11.20 Ювілей народної 

артистки України Алли 

Лагоди 

13.05 Музичний фільм «Ой, 

летіли дикі гуси» 

14.00, 02.00 Х/ф «Злочин 
з багатьма 
невідомими», ч. 7

15.15, 03.15 Івану Яковичу 

Франку присвячується. 

«Цвістимеш ти — покіль 

мій спів лунає»

16.05 Скарби роду. Художнє 

моделювання

16.25 Казки Запорізькі від 

Санька Сита

16.40 Він з когорти вождів 

17.10, 00.50 Борис Возницький 

— збирач скарбів 

17.50, 01.30 Логос 

19.15 Максиміліан Волошин. 

Поет, художник, 

публіцист

20.05 Гра долі. Та, що поряд

20.20 Вечірня казка 

20.30 Т/с «Роксолана», с. 17

21.30 Фольк-music 

22.30 Фантазії і реалії 

Людмили Жоголь 

23.05 І божество, й натхнення, 

і любов. Народна 

артистка України 

— прима-балерина 

Олена Філіп’єва 

04.00 Володимир Підпалий. 

Осяяний любов’ю 

05.05 Дорогами війни. 

Спогади Бориса 

Малиновського 

 

СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!

08.40 Все буде смачно!

10.20, 18.30 За живе!

11.50, 20.00, 22.45 МастерШеф 

Діти

18.00, 22.00 Вiкна-новини

23.30 Х/ф «Знахар»
02.15 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 П’єр Рішар. Блазень чи 

король?

06.50, 21.55, 5.00 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.50 Будьте здорові!

10.40 Модні історії

11.45 Соціальний статус

14.55, 21.25, 4.30 Відлуння

15.35 Фестиваль «Червона 

Рута»-97

16.10, 20.05, 23.10 

Божевільний світ

17.10, 22.15 Неприручена 

Амазонка

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона

00.15 Ніч чорних краваток

01.30 Життя на вершині

03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Д/ф «Помста природи»

11.00, 23.05 Він, Вона і 

телевізор

12.00, 3.10 Облом.UA.

15.10 Х/ф «100 000 000 до 
н.е.»

16.50, 0.05 Т/с «Теорія брехні»

19.20, 20.20 Т/с «Зустрічна 

смуга»

21.20 Х/ф «Атлантичний 
рубіж»

01.50 Х/ф «Чотири листи 
фанери»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 

WEEKEND

07.20 «Челсі» — 

«Сандерленд». ЧА

09.30 Журнал Ліги чемпіонів

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Шахтар» — «Олімпік». 

ЧУ

12.10 Великий футбол

13.50 «Валенсія» — 

«Вільярреал». ЧІ

17.20 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

19.15 Журнал Ліги Європи

19.45 «Малага» — «Реал». ЧІ

21.35 ЧІ. Огляд туру

22.50 «Зірка» — «Волинь». ЧУ

00.40 ЧА. Огляд туру

01.35 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА

03.25, 5.30 Топ-матч

03.40 «Спортинг» — «Бетіс». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

07.40 «Севілья» — 

«Осасуна». ЧІ

09.25, 16.40 ЧІ. Огляд туру

10.20 Європейський WEEKEND

11.40 ЧА. Огляд туру

12.35 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА

14.20 Журнал Ліги Європи

14.50 «Сталь» — «Дніпро». 

ЧУ

17.35 «Барселона» — 

«Ейбар». ЧІ

19.25, 23.45, 1.45 Топ-матч

19.35 «Ліверпуль» — 

«Мідлсбро». ЧА

21.25 Журнал Ліги чемпіонів

21.55 «Гранада» — 

«Еспаньйол». ЧІ

23.55 «Шахтар» — «Олімпік». 

ЧУ

01.55 «Леганес» — «Алавес». 

ЧІ

03.45 «Челсі» — 

«Сандерленд». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Війна всередині нас

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 17.00 Дикі птахи 

Австралії

11.50 У пошуках краси

13.40 Містична Україна

14.30 Прокляття відьом

15.20 Повітряні воїни

16.10, 20.50 Зброя: сімейна 

справа

18.00, 22.40 Квест

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Навколо світу. Місця 

сили

23.40 Великі битви богів

00.30 Бандитська Одеса

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.20 М/ф

10.00 Розсміши коміка

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК «на біс»

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Столику, 
накрийся»

12.10, 18.50 Панянка-

селянка

13.15, 19.55 Готель «Галіція»

14.20 Т/с «Домашній арешт»

15.25, 4.25 Віталька

16.40, 0.55 Казки У Кіно

17.45 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

22.00, 2.45 Країна У

23.00 Розсміши коміка

01.25 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 0.25 Від першої особи

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.25 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну

09.35 Україна на смак

10.10 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

11.00 Д/с «Гора Рашмор»

12.05 Баклани на Балкани

12.40, 21.30 Новини. Спорт

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40, 2.35 Уряд на зв’язку з 

громадянами

14.05 Т/с «Анна Піль»

15.35 Фольк-music

16.40 Т/с «Білий танець»

17.40 М/с «Книга джунглів»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/с «Садові скарби»

19.55 Наші гроші

20.20 Про головне

21.50 Т/с «Справедливі»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки

02.10 Вікно в Америку

03.00 Д/с «Національні парки 

Америки»

03.55 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

04.20 Т/с «Травма»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ТРАВНЯ 2017
23 травня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на друге півріччя

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,
на квартал — 162 грн. 39 коп.,
до кінця року — 324 грн. 78 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,
на квартал — 222 грн. 39 коп.,
до кінця року — 444 грн. 78 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,
на квартал — 57 грн. 90 коп.,
до кінця року — 115 грн. 80 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг 
передплатити газету на цей рік або не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 5 червня в селах і райцентрах, до 
10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви от-
римуватимете «Україну молоду» з 1 липня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передплати, 
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.35 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля 

10.40, 12.20 Міняю жінку

13.10, 1.30 Комедія «Матусі»

14.10 Комедія «Свати-1»

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.30 Комедія «Свати-2»

22.00 Одруження наосліп

23.45, 3.30 Мелодрама 

«Паралельні світи»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.05, 12.25, 21.00 Т/с «Дурна 

кров»

15.50, 16.45 Речдок

18.05, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 3.00, 5.10 Подробиці

23.00 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-2»

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30, 5.20 

Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

11.30, 4.30 Реальна 

містика

16.00, 21.00 Т/с «Капітанша»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35, 10.10, 4.45 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.20, 13.20 Х/ф «Останні 
дні планети Земля»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35, 16.10 Т/с «Кримінолог»

17.45 Т/с «Пес-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.25 Т/с «Пес»

22.25 Х/ф «Адреналін-2. 
Висока напруга»

00.20 Х/ф «Адреналін»
01.45 Стоп-10

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.00, 10.45 Т/с «Татусеві 

дочки»

05.40, 18.00 Абзац

06.39, 8.00 Kids Time

06.40 М/c «Сімейка Крудс»

07.00 М/c «Пригоди Кота в 

чоботах»

08.02 Т/с «Друзі»

16.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Х/ф «Блейд: 
Трійця»

00.10 Х/ф «Дракула-2: 
піднесення»

01.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.00 Х/ф «Мій лагідний і 
ніжний звір»

08.00, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00, 0.45 Т/с «Поліція 

Маямі»

13.40, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.45, 19.00, 23.15, 3.25 Свідок

15.40 Легенди карного 

розшуку

23.45 Т/с «Банши-3»

02.30 Т/с «Батьківщина-3»

03.55 Випадковий свідок

04.00 Речовий доказ

04.30 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Скарби роду. Художнє 

моделювання 

06.25 Він з когорти вождів 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Максиміліан Волошин. 

Поет, художник, 

публіцист 

10.15 Гра долі. Та, що поряд 

10.30 Т/с «Роксолана», с. 17 

11.30 Фольк-music 

12.30 Фантазії і реалії 

Людмили Жоголь 

13.05 І божество, й натхнення, 

і любов. Народна 

артистка України 

— прима-балерина 

Олена Філіп’єва 

14.00, 02.00 І. Франко 

«Украдене щастя», ч. 1 

15.10, 03.10 Олександр Олесь 

«І задзвеніли в серці 

звуки...»

16.05 Обереги. Венеціанські 

маски 

16.20 Чотири броди Михайла 

Стельмаха 

16.50, 00.50 Д/ф «Борис 

Грінченко. Ловець слів»

17.35 Адальберт Ерделі

19.20 Земля і небо Ігоря 

Сікорського 

19.40 Берегово — перлина 

Закарпаття

19.50 Від пращурів до 

нащадків, ч. 2

20.20 Вечірня казка 

20.30 Т/с «Роксолана», с. 18

21.30 Ніна Алісова. Незабутнє

22.25 Х/ф «Наталка 
Полтавка» 

01.35 Барвиста Берегівщина

04.00 М. Старицький «Не 

судилось». Фільм-

вистава театру 

ім. І. Франка 

05.30 Д/ф «Олександр 

Довженко «Між 

кесарем та Богом»

 

СТБ

06.55, 16.00 Все буде добре!

08.55 Все буде смачно!

10.35, 18.30 За живе!

12.05, 20.00, 22.45 

МастерШеф Діти

18.00, 22.00 Вiкна-новини

23.25 Т/с «Коли ми вдома»

00.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 15.25 Даніель Прево. 

Зірка епізоду

06.55, 22.00, 5.15 DW-

Візерунок дня

07.00, 13.50, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.55, 4.10 Цивілізація 

Incognita

10.50, 4.25 Модні історії 

11.50 Зимою і літом 

мандруємо світом

14.45 Відлуння

16.20 Фестиваль «Червона 

Рута»-97

16.55, 22.20 Неприручена 

Амазонка

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.10, 22.45 Божевільний 

світ

21.30, 4.45 Глобал-3000

23.50 Натхнення

00.00 Ніч чорних краваток

01.40 Життя на вершині

02.45 Після опівночі

03.45 Світські хроніки

05.25 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Територія обману

11.00, 23.20 Він, Вона і 

телевізор

12.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

15.00 Х/ф «Справжнє 
правосуддя: темна 
помста»

16.50, 0.20 Т/с «Теорія 

брехні»

19.20, 20.20 Т/с «Зустрічна 

смуга»

21.25 Х/ф «Гра смерті»
02.10 Х/ф «Ярослав 

Мудрий»
03.20 Д/ф «Помста природи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Аякс» — «Шальке». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

07.50, 12.30 Моя гра

08.20 Великий футбол

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 20.10 Журнал Ліги 

Європи

10.50 «Андерлехт» — «МЮ». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.00 «Шальке» — «Аякс». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

15.10, 1.05 Сіткорізи

16.00 «МЮ» — «Андерлехт». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.25 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

20.40 «Барселона» — 

«Ейбар». ЧІ

22.50 «Челсі» — 

«Сандерленд». ЧА

01.35 «Депортиво» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

03.20 ЧІ. Огляд туру

04.10 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 13.00, 18.10 Журнал 

Ліги Європи

06.30 «Ліверпуль» — 

«Мідлсбро». ЧА

08.20, 0.50, 5.35 Топ-матч

08.25 «Малага» — «Реал». 

ЧІ

10.15, 2.50 ЧА. Огляд туру

11.10 «Аякс» — «Ліон». 1/2 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.30 «Сельта» — «МЮ». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

15.20 Журнал Ліги чемпіонів

15.50 «Ліон» — «Аякс». 1/2 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

17.40 Сіткорізи

18.40 «МЮ» — «Сельта». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

20.30, 00.00 Шлях до 

Стокгольма

21.30 «Аякс» — «МЮ». 

Фінал. Ліга Європи 

УЄФА

01.00 «Зірка» — «Волинь». 

ЧУ

03.45 «Валенсія» — 

«Вільярреал». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 0.30 Війна всередині 

нас

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50 Крилаті мавпи Шангрі-

Ла

11.50 Африка: стихія води

13.40 Містична Україна

14.30 Таємниці пірамід

15.20, 23.40 Великі битви 

богів

16.10 Скарби за копійки

17.00 Дикі птахи Австралії

18.00, 22.40 Квест

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Навколо світу. Місця 

сили

20.50 Зброя: сімейна справа

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.20 М/ф

10.00 Розсміши коміка

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК «на біс»

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф 
«Румпельштільцхен»

12.10, 18.50 Панянка-селянка

13.15, 19.55 Готель «Галіція»

14.20 Т/с «Домашній арешт»

15.25, 4.25 Віталька

16.40, 0.55 Казки У Кіно

17.45 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

22.00, 2.45 Країна У

23.00 Розсміши коміка

01.25 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 0.25 Від першої особи

07.20, 23.25 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну

09.35 Україна на смак

10.10 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40 Наші гроші

14.05 Т/с «Анна Піль»

15.35 Світло

16.30 Т/с «Білий танець»

17.25 Хочу бути

17.45 М/с «Книга джунглів»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/с «Дикі тварини»

19.55 Слідство. Інфо

20.20 Про головне

21.30 Новини. Спорт

21.45 Т/с «Справедливі»

22.40 Мегалот

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки

02.10 Д/с «Гора Рашмор»

03.05 Телевистава «Ой не 

ходи, Грицю…»

04.20 Т/с «Травма»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00, 2.20 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля 

11.00, 12.20 Міняю жінку

13.40, 3.30 Комедія «Матусі»

14.40, 20.30 Комедія 

«Свати-2»

15.50 Сімейні мелодрами 

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

22.00 Право на владу 2017

00.10 Х/ф «Чуваки і 
дракони»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.05, 12.25 Т/с «Дурна кров»

15.50, 16.45 Речдок

18.05, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 3.00, 5.10 Подробиці

21.00 Х/ф «Тариф 
«Щаслива родина»

22.50 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

01.25 Х/ф «Грозовой перевал»
03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30, 5.20 

Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15 Зоряний шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

16.00, 21.00 Т/с «Капітанша»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45, 3.30 Говорить 

Україна

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

06.35 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.15, 13.15 Х/ф «Останні 
дні планети Земля»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с «Кримінолог»

17.40, 21.25 Т/с «Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.25 Х/ф «Перевізник-3»

00.35 Х/ф «Адреналін-2. 
Висока напруга»

02.00 Стоп-10

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

03.40 Т/с «Татусеві дочки»

05.10, 18.00 Абзац

06.09, 8.00 Kids Time

06.10 М/c «Сімейка Крудс»

07.00 М/c «Пригоди Кота в 

чоботах»

08.02 Т/с «Друзі»

10.45 Т/с «Щасливі разом»

16.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Київ вдень та вночі

22.10 Х/ф «Книга Ілая»

00.30 Х/ф «Дракула-3: 
спадщина»

02.20 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Мотор

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Х/ф «Тримайся, 
козаче!»

06.05 Х/ф «Морський 
характер»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00, 0.45 Т/с «Поліція 

Маямі»

13.40, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.45, 19.00, 23.15, 3.15 

Свідок

15.40 Легенди карного 

розшуку

23.45 Т/с «Банши-3»

02.25 Т/с «Батьківщина-3»

03.45 Випадковий свідок

03.50 Речовий доказ

04.20 Правда життя. 

Професії

04.50 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Обереги. Венеціанські 

маски 

06.20 Чотири броди Михайла 

Стельмаха 

06.50 Православний календар 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Земля і небо Ігоря 

Сікорського 

09.45 Берегово — перлина 

Закарпаття 

09.55 Від пращурів до 

нащадків, ч. 2 

10.20 Православний 

календар 

10.30 Т/с «Роксолана», с. 18 

11.30 Ніна Алісова. Незабутнє 

12.25 Х/ф «Наталка 
Полтавка» 

14.00, 02.00 І. Франко 

«Украдене щастя», ч. 2 

15.05, 03.05 Гравці . Театр ХХІ. 

М. Левитська, ч. 1

16.05 Невигадані історії. Мрія 

про небо

16.30, 01.45 Так було і так 

буде довіку 

16.45 Світло 

17.20, 00.50 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Томенко

19.20 Дійові особи 

20.10 Православний 

календар 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Т/с «Роксолана», с. 19

21.30 Гра долі. Михайло 

Грушевський, ч. 3

21.40 «ВінВонаЖиття».  

Вистава Київського 

театру «Paper Wall»

22.30 Магія оперних шедеврів

04.00 Х/ф «За ніччю день 
іде», ч. 1

05.00 Гравці. Театр ХХІ ст. 

Театр, як стан душі. 

Раїса Недашківська, 

ч. 1

СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!

08.40 Все буде смачно!

10.20, 18.30 За живе!

11.50 МастерШеф Діти»

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 Я соромлюсь 

свого тіла

00.05 Один за всіх

01.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 16.05 Андрій 

Ромоданов: проза й 

поезія мозку

06.50, 22.00, 5.15 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.45 Цивілізація Incognita

10.45, 4.20 Модні історії

11.45 Соціальний статус

14.55, 21.20, 4.40 Відлуння

15.35 Глобал-3000

17.00 Фестиваль «Червона 

Рута»-97

17.35, 22.20 Неприручена 

Амазонка

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.05, 22.50 Божевільний 

світ

00.00 Ніч чорних краваток

01.15 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

05.25 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00, 0.10 Територія обману

11.00, 23.10 Він, Вона і 

телевізор

12.00 Відеобімба

15.00 Х/ф «Справжнє 
правосуддя: 
братство»

16.50 Т/с «Теорія брехні»

19.20, 20.25 Т/с «Зустрічна 

смуга»

21.20 Х/ф «Супертанкер»
02.10 Х/ф «Ярослав 

Мудрий»
03.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Севілья» — 

«Осасуна». ЧІ

07.45, 20.10, 3.00 Сіткорізи

08.15 «Зірка» — «Волинь». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Атлетико» — 

«Атлетик». ЧІ

12.05 ЧІ. Огляд туру

13.00 «Челсі» — 

«Сандерленд». ЧА

15.10, 0.40 Журнал Ліги 

чемпіонів

16.00, 19.15 Шлях до 

Стокгольма

17.00 «Аякс» — «МЮ». 

Фінал. Ліга Європи 

УЄФА

20.05, 5.20 Топ-матч

20.40 «Малага» — «Реал». 

ЧІ

22.50 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

01.10 «Гранада» — 

«Еспаньол». ЧІ

03.30 «Ліверпуль» — 

«Мідлсбро». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Іллічівець» — 

«Колос». ЧУ. Перша 

Ліга

07.50, 11.05, 22.45, 2.00 Шлях 

до Стокгольма

08.50, 23.45 «Аякс» 

— «МЮ». Фінал. Ліга 

Європи УЄФА

11.55, 16.20, 2.50 Топ-матч

12.10 «Малага» — «Реал». 

ЧІ

14.00 Сіткорізи

14.30 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

16.30 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА

18.20 Моя гра

18.50 «Барселона» — 

«Ейбар». ЧІ

20.35 «Челсі» — 

«Сандерленд». ЧА

03.00 «Атлетіко» — 

«Атлетік». ЧІ

04.50 ЧІ. Огляд туру

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Війна всередині нас

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 17.00 Дикі птахи 

Австралії

11.50 Африка: стихія води

13.40 Містична Україна

14.30 Прокляття скіфських 

курганів

15.20, 23.40 Великі битви 

богів

16.10, 20.50 Зброя: сімейна 

справа

18.00, 22.40 Квест

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Путівник неприємностей

00.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.20 М/ф

10.00 Розсміши коміка

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК «на біс»

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Спляча 
красуня»

12.10, 18.50 Панянка-

селянка

13.15, 19.55 Готель 

«Галіція»

14.20 Т/с «Домашній 

арешт»

15.25, 4.25 Віталька

16.40, 0.55 Казки У Кіно

17.45 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

22.00, 2.45 Країна У

23.00 Розсміши коміка

01.25 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 0.25 Від першої особи

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.25 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну

09.35 Україна на смак

10.10 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

11.00, 16.30 Т/с «Білий 

танець»

12.05 Баклани на Балкани

12.40, 21.30 Новини. Спорт

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40 Слідство. Інфо

14.05 Т/с «Анна Піль»

15.35, 3.30 Надвечір’я. Долі

17.25 Школа Мері Поппінс

17.40 М/с «Книга джунглів»

18.05 Voxcheck

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/с «Дикі тварини»

19.55 Схеми

20.20 Про головне

21.50 Т/с «Справедливі»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки

02.10 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 

свободи»

04.20 Т/с «Травма»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля 

10.55, 12.20 Міняю жінку

13.40 Комедія «Матусі»

14.40 Комедія «Свати-2»

15.50 Сімейні мелодрами 

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.15 Розсміши коміка. Діти

22.00 Вечірній квартал 

Туреччина-2017

00.00 Вечірній Київ

02.00 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.00, 12.25 Х/ф «Бебі-
бум»

15.50, 16.45 Речдок

18.05 Стосується кожного

20.00, 1.30 Подробиці 

тижня

22.00 Т/с «Зозуля»

03.10 Україна: забута історія

03.55 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 2.40, 4.25 

Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.35 Зоряний шлях

11.30, 4.50 Реальна містика

16.00 Т/с «Капітанша»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.25 Футбол. ЧУ «Шахтар» 

— «Динамо»

22.00, 00.00 Т/с «Спадкоємиця» 

23.20 Слідами популіста

03.05 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Інсайдер

11.00, 13.15 Х/ф 
«Перевізник-3»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с «Кримінолог»

17.40 Т/с «Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.45 Х/ф «Перевізник: 
спадщина»

01.35 Т/с «Лас-Вегас»

03.00 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

04.00 Т/с «Татусеві дочки»

05.15, 18.00 Абзац

06.09, 8.00 Kids Time

06.10 М/c «Сімейка Крудс»

07.00 М/c «Пригоди Кота в 

чоботах»

08.02 Т/с «Друзі»

09.30, 20.45 Київ вдень та 

вночі

14.15 Серця трьох

16.15, 19.00 Суперінтуїція

21.50 Х/ф «Слідопит»

00.00 Х/ф «Дракула Брема 
Стокера»

02.35 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 Інтерв’ю з Андрієм 

Сусленком

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25, 5.25 Будемо жити

04.45 Невигадані історії

05.55 Рандеву

НТН

05.15 Х/ф «Москаль-
чарівник»

06.40 Х/ф «Без року 
тиждень»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00, 0.45 Т/с «Поліція 

Маямі»

13.40, 15.05 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-12»

14.45, 19.00, 23.15, 3.15 

Свідок

15.40 Легенди карного 

розшуку

21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас-13»

23.45 Т/с «Банши-3»

02.25 Т/с «Батьківщина-3»

03.45 Випадковий свідок

03.50 Речовий доказ

04.15 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Світло 

06.40 Лядовська святиня

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Дійові особи 

10.15 Так було і так буде 

довіку 

10.30 Т/с «Роксолана», с. 19 

11.30 Гра долі. Михайло 

Грушевський, ч. 3 

11.40 «ВінВонаЖиття». 

Вистава Київського 

театру «Paper Wall» 

12.30 Магія оперних 

шедеврів 

14.00, 02.00 

М. Вінграновський. 

«Прекрасний звір у 

серці». Вистава театру 

«Сузір’я» 

15.10, 03.10 Гравці . 

Театр ХХІ. 

М. Левитська, ч. 2

16.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.20 Незвідане Закарпаття. 

Дар Марії Терезії

17.00, 00.50 Книга. ua 

17.30, 01.15 Д/ф «Ми підем, 

де трави...» Андрій 

Малишко

19.20 Територія Кіно. Юрій 

Рудченко

19.50 Антракт

20.20 Вечірня казка 

20.30 Т/с «Роксолана», с. 20

21.30 Гра долі. Михайло 

Грушевський, ч. 4

21.45 Д/ф «Лесь Сердюк»

22.15 Валерій Петренко. 

Вибрані каприси 

Нікколо Паганіні

23.25 Ігор Муратов. Поетичні 

світи

04.00 Х/ф «За ніччю день 
іде», ч. 2

05.05 Гравці. Театр ХХІ ст. 

Театр, як стан душі. 

Раїса Недашківська, 

ч. 2

СТБ

07.10 Х/ф «Коханий за 
наймом»

09.05 Х/ф «Дівич-вечір»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 23.55 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 Холостяк

01.15 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.50, 21.55, 5.05 DW-

Візерунок дня

07.00, 13.50, 18.00 Алло, 

лікарю!

10.35, 4.15 Модні історії 

10.55 Будьте здорові!

11.45 Teen-клуб

12.10 Цивілізація Incognita

14.45, 21.20, 4.35 Відлуння

15.25 Глобал-3000

15.50, 5.50 В’ячеслав 

Хурсенко. Політ білого 

журавля

16.55 Фестиваль «Червона 

Рута»-97

17.35 Неприручена Амазонка

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00 Божевільний світ

22.05 Х/ф «Привид 
замку»

23.45 Кумири

00.00 Ніч чорних краваток

01.45 Життя на вершині

02.50 Вихідний, 

після опівночі

03.50 Світські хроніки

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00, 1.20 Територія обману

10.00 Роби бізнес

10.40 Він, Вона і телевізор

11.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

14.55 Х/ф «Справжнє 
правосуддя: вуличні 
війни»

16.40 Х/ф «Супертанкер»
19.20 Х/ф «10 000 днів»
21.10 Х/ф «В ім’я помсти»
23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

02.20 Х/ф «Дорога на Січ»
03.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Валенсія» — 

«Вільярреал». ЧІ

07.45 «Шахтар» — 

«Олімпік». ЧУ

09.30, 16.00 Моя гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 13.35, 0.40, 3.55 Шлях 

до Стокгольма

11.20, 1.40 «Аякс» — «МЮ». 

Фінал. Ліга Європи 

УЄФА

14.25 Сіткорізи

14.55, 18.50 Топ-матч

15.10 Передмова до фіналу. 

Кубок Англії

16.30 «Малага» — «Реал». 

ЧІ

18.20 Журнал Ліги чемпіонів

19.00, 22.00 Тур ONLINE

19.25 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

22.50 «Атлетико» — 

«Атлетик». ЧІ

04.50 ЧІ. Огляд туру

ФУТБОЛ-2

06.00, 23.45 «Арсенал» 

— «Евертон». ЧА

07.45 «Барселона» — 

«Ейбар». ЧІ

09.30 «Челсі» — 

«Сандерленд». ЧА

11.20, 4.55 Сіткорізи

11.50 «Спортінг» — «Бетіс». 

ЧІ

13.40 Журнал Ліги чемпіонів

14.10 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

16.00, 5.25 Топ-матч

16.10 «Ліверпуль» — 

«Мідлсбро». ЧА

18.00, 23.15 Світ Прем’єр-ліги

18.30, 1.35, 4.20 Тур ONLINE

18.55 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

20.55 Передмова до фіналу. 

Кубок Англії

21.25 «Валенсія» — 

«Вільярреал». ЧІ

02.00 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Війна всередині нас

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50 Дикі птахи Австралії

11.50 Африка: стихія води

13.40 Містична Україна

14.30 Секти. Контроль 

свідомості

15.20, 23.40 Великі битви богів

16.10, 20.50 Зброя: сімейна 

справа

17.00 Королева Півночі

18.00, 22.40 Квест

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Путівник 

неприємностей

00.30 Скарб.UA

05.30 Бандитський Київ

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.20 М/ф

10.00, 1.10 Розсміши коміка

11.00, 16.20 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК «на біс»

23.00 КВК

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.25 Х/ф «Коктейль»
12.10, 18.50 Панянка-селянка

13.15 Готель «Галіція»

14.20 Т/с «Домашній арешт»

15.25, 4.25 Віталька

16.40 Казки У Кіно

17.45 Одного разу під 

Полтавою

20.00 Х/ф «Сам удома-4»
21.50 Х/ф «100 мільйонів 

євро»
23.40 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»
01.10 Країна У

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25 Життєлюб

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.25 На слуху

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну

09.35 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

10.10 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

11.00, 16.30 Т/с «Білий 

танець»

12.05 Баклани на Балкани

12.40, 21.30 Новини. Спорт

12.55 Voxcheck

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40 Схеми

14.05 Т/с «Анна Піль»

15.35 Віра. Надія. Любов

17.25 Хто в домі господар?

17.45 М/с «Книга джунглів»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Богатирські ігри

20.20 Про головне

21.50 Т/с «Справедливі»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки

00.25 Від першої особи

02.10 Музичне турне

03.25 Д/ф «Справа братів 

Райт»

04.20 Т/с «Травма»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ТРАВНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 23.10 Світське 

життя

11.00 Одруження наосліп

12.30 Драма «Кохана 

вчителька»

16.45 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка

20.15 Українські сенсації

21.15 Вечірній квартал. 

Туреччина-2017»

00.10 Ліга сміху

04.35 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.40 Х/ф «Автомобіль, 
скрипка і собака 
Клякса»

07.25, 4.15 Х/ф «Кар’єра 
Діми Горіна»

09.30 Україна вражає

10.00, 3.35 Олександр 

Дем’яненко. «Влип, 

очкарик!»

10.50 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика»

12.50 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

20.00, 1.35 Подробиці

20.30 Х/ф «Час гріхів»
22.20 Великий бокс з 

Володимиром Кличком

02.05 Х/ф «Бебі-бум»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.15 

Сьогодні

07.15, 4.20 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Спадкоємиця»

12.45, 15.20 Т/с «Знайти 

чоловіка у великому 

місті»

17.15, 19.40 Т/с «Хірургія. 

Територія кохання»

22.10 Х/ф «В очікуванні 
кохання»

00.20 Реальна містика

03.00 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.10, 4.40 Факти

05.30 Т/с «Відділ 44»

07.05 Дивитись усім!

08.00 Без гальм

09.00 Я зняв!

09.55 Дизель-шоу. 

Дайджест

10.55, 11.50 Відпустка за 

обміном

12.45 Факти. День

13.05 Х/ф «Перевізник: 
спадщина»

15.00 Х/ф «Дев’ять ярдів»
16.50 Х/ф «Дев’ять 

ярдів-2»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Голодні ігри»

22.55 Х/ф «Голодні ігри-2. 
У вогні»

01.30 Х/ф «Протистояння»
02.40 Т/с «Лас-Вегас»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.40 Зона ночі

05.55, 8.09 Kids Time

06.00 М/c «Сімейка Крудс»

07.00 М/c «Пригоди Кота в 

чоботах»

08.10 Ревізор. Спецвипуск

11.10 Ревізор Крамниці

13.00 Від пацанки до панянки

15.00 Хто зверху?

17.00 М/ф «Лісова братва»

18.30 Х/ф «Індіана 
Джонс: у пошуках 
втраченого ковчега»

21.00 Х/ф «Індіана Джон і 
храм Долі»

23.20 Х/ф «Утікач із того 
світу»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 0.20, 5.15 Рандеву

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30, 14.10 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10 За Чай.com

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.25 Машина часу

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

01.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

05.05 Правда життя. Професії

06.05 Х/ф «Лялечка»
08.40 Х/ф «Тегеран-43»
11.30, 4.15 Речовий доказ

14.20 Склад злочину

15.55 Т/с «Детективи»

19.00, 3.35 Свідок

19.30 Х/ф «Асса»
22.20 Х/ф «Палаючий 

острів»
00.15 Х/ф «Мітка»
02.10 Х/ф «Хрещений пес»
04.05 Випадковий свідок

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

06.20 Незвідане Закарпаття. 

Дар Марії Терезії 

07.05 Книга. ua 

07.30 Д/ф «Ми підем, 

де трави...» Андрій 

Малишко 

08.10 Палеонтологія

08.25 Новинний блок 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Територія Кіно. Юрій 

Рудченко 

09.50 Антракт 

10.30 Т/с «Роксолана», с. 20 

11.30 Гра долі. Михайло 

Грушевський, ч. 4 

11.45 Валерій Петренко. 

Вибрані каприси 

Нікколо Паганіні 

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.10 Володимир Глейзер 

«Сім бажань Зербіно». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

14.15 Д/ф «Сімдесятники. 

Микола Вінграновський. 

Український орфей»

14.40 Дитячі таємниці

15.10 Світ у прямокутнику. 

Володимир Фалін, ч. 1

15.50 Братерство ліцеїстів. 

Наука бою

15.55 Братерство ліцеїстів. 

Парад

16.20 Музичний фільм 

«Монолог про кохання» 

17.30 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія»

18.00, 01.30 Орнаментальне 

мистецтво Буковини 

18.25 Композитор Володимир 

Губа. Згадуючи Миколу 

Вінграновського 

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Позиція

19.50 Музика і музиканти. 

Вечір комічної опери

20.20 Концерт народного 

танцю «Горлиця»

22.00 Є така країна Україна, 

де живуть Шевченко і 

Франко

22.50 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці»

23.30 JAZZ SCHOOL TV. Big 

Yellow Band

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк 

— Володимир 

Моренець (Про Миколу 

Вінграновського)

02.00 Д/ф «Лесь Сердюк» 

02.30 Ігор Муратов. Поетичні 

світи

03.05 Д/ф «Сімдесятники. 

Рондо для лицаря. 

Віктор Гресь»

04.00 «Зачарований». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

СТБ

06.20 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.15 Холостяк

13.25 МастерШеф Діти

19.00 Україна має талант! 

Діти

21.20, 23.00 Т/с «Коли ми 

вдома»

22.20 Україна має талант! 

Діти. Підсумкі 

голосування

23.20 Давай поговоримо про 

секс

01.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.05 Х/ф «Весна»
09.50 Шеф-кухар країни 

10.30 Життя в цифрі

11.35 Завтра — сьогодні

12.15 Ландшафтні ігри

13.40 Іпостасі спорту

14.10 Неприручена Амазонка

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.20 Х/ф «Привид 
замку»

18.00 Euroshow Михайла 

Поплавського

18.55 Божевільний світ

21.00 Творчий вечір Вадима 

Крищенка

00.05 Вихідний, 

після опівночі

01.15 Ніч чорних краваток

02.20 Життя на вершині

03.55 Світські хроніки

04.20 Цивілізація Incognita

04.35 Модні історії

05.00 Кумири

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

09.00 Бушидо

11.00 Зброя

12.30, 0.55 Цілком таємно

13.00, 1.25 Нишпорки

13.30, 1.55 Люстратор 7, 62. 

Прокляття системи

14.00 Українські сенсації

14.50, 00.00 Заручники 

правосуддя

16.55 Х/ф «Мегаакула 
проти Колоса»

18.45 Х/ф «Ера 
динозаврів»

20.20 Х/ф «Мисливець 
проти Чужого»

22.00 Х/ф «Поцілунок 
дракона»

02.20 Х/ф «Лісова пісня»
03.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Малага» — «Реал». 

ЧІ

07.50, 13.20, 3.45 Топ-матч

08.10 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 16.00, 18.55 

Передмова до фіналу. 

Кубок Англії

10.50 «Барселона» — 

«Ейбар». ЧІ

12.40 LaLiga Files. ЧІ

13.35, 22.50 «Аякс» 

— «МЮ». Фінал. Ліга 

Європи УЄФА

16.30, 22.00 Світ Прем’єр-ліги

16.55 «Зірка» — «Сталь». 

ЧУ

19.25 «Арсенал» — «Челсі». 

Фінал. Кубок Англії

01.05 Шлях до Стокгольма

01.55 «Ворскла» — 

«Дніпро». ЧУ

03.55 «Севілья» — 

«Осасуна». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Челсі» — 

«Сандерленд». ЧА

07.50, 12.25 Передмова до 

фіналу. Кубок Англії

08.20 «Атлетіко» — 

«Атлетік». ЧІ

10.10, 21.25 «Шахтар» 

— «Динамо». ЧУ

12.55 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

14.40 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА

16.30, 18.55 Тур ONLINE

16.55 «Ворскла» — 

«Дніпро». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Севілья» — 

«Осасуна». ЧІ

21.15 Топ-матч

23.35 «Депортіво» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

01.25 Світ Прем’єр-ліги

01.55 «Арсенал» — «Челсі». 

Фінал. Кубок Англії

04.10 «Зірка» — «Сталь». 

ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.30 Містична Україна

09.20 Дракула та інші

10.10 Великі битви богів

11.50, 21.00 Паранормальний 

світ

13.40 Квест

14.40 Африка: стихія води

17.40 Навколо світу. Місця 

сили

18.30 Путівник 

неприємностей

19.20 Брама часу

23.40 Легенди карного 

розшуку

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.20, 10.00 М/ф

11.45 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.00, 15.00, 19.00 Орел і 

решка

18.00 Навколо М

23.50 КВК

02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

11.05 М/ф «Принц Єгипту»

12.55 Одного разу під 

Полтавою

14.00 Казки У Кіно

16.10 Х/ф «100 мільйонів 
євро»

18.00 Х/ф «Сам удома-4»
19.50 Готель «Галіція»

22.00 Одного разу в Одесі

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Х/ф «Коктейль»
03.00 Країна У

04.15 Віталька

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 Підсумки

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

08.05 Смакота

08.30 Золотий гусак

08.45 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.55 Хто в домі господар?

10.15 Хочу бути

11.00 Фольк-music. Діти

11.50 Т/с «Справедливі»

15.30 Книга.ua

16.00 Український корт

16.35 Богатирські ігри

17.30 Х/ф «Марко Поло»
21.00 Новини

21.30 Розсекречена історія

22.20 Д/с «Дикі тварини»

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25 Життєлюб

00.05 На слуху. Підсумки

01.20 Музичне турне

02.20 Д/ф «Павло Вірський. 

Такий, як є»

03.00 Х/ф «Собака на 
Різдво»

04.25 Х/ф «Два собаки на 
Різдво»
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КАНАЛ «1+1»

06.25, 2.20 Х/ф «Врятувати 
Санту»

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-

забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.00 Розсміши коміка 

11.00 Розсміши коміка. 

Діти

12.50, 13.50, 14.50, 16.00, 

17.05 Світ навиворіт

18.30 Українські сенсації

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Мелодрама 

«Хрещена»

00.30 Аргумент кiно

01.30 Світське життя

ІНТЕР

05.50, 20.00 Подробиці

06.20 Х/ф «Казка про 
загублений час»

08.00 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і пекло

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.00 Х/ф «Полетта»
13.45 Т/с «Зозуля»

17.10 Х/ф «Тариф 
«Щаслива родина»

19.00, 20.30 Т/с «Все повернеться»

23.15 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика»

01.15 Х/ф «Хрещений 
батько-3»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

08.50 Х/ф «В очікуванні 
кохання»

11.00 Т/с «Хірургія. Територія 

кохання»

15.00 Х/ф «Пізня 
любов»

17.00, 20.00 Т/с «З надією на 

щастя»

19.00, 5.50 Події тижня 

21.50 Т/с «Знайти чоловіка у 

великому місті»

02.00 Т/с «Райське місце»

ICTV

05.05, 3.45 Т/с «Слідчі»

05.55 Т/с «Відділ 44»

09.20 Х/ф «Дев’ять ярдів»

11.10, 13.00 Х/ф «Дев’ять 
ярдів-2»

12.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Голодні ігри»
16.00 Х/ф «Голодні ігри-2. 

У вогні»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.30 Х/ф «П’ята хвиля»
22.50 Х/ф «2012»

01.50 Х/ф «Протистояння»
03.00 Т/с «Лас-Вегас»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.30 Т/с «Татусеві дочки»

05.29, 8.39 Kids Time

05.30 М/c «Сімейка Крудс»

06.50 М/c «Пригоди Кота в 

чоботах»

08.40 М/ф «Лісова братва»

10.00 Х/ф «Гарфілд-2»

11.30 Х/ф «Блейд: Трійця»
13.45 Х/ф «Індіана Джонс: 

у пошуках втраченого 
ковчега»

16.00 Х/ф «Індіана Джонс 
і храм Долі»

18.20 Х/ф «Індіана Джонс 
і останній хрестовий 
похід»

21.00 Х/ф «Індіана Джонс 
і королівство 
Кришталевого 
черепа»

23.20 Х/ф «Перевертні»
01.15 Х/ф «Блейд-2»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.15 Мотор

08.20 Автопілот-тест

08.25 Технопарк

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Гра інтересів

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up BUSINESS

13.10 Модне здоров’я

13.30 Час інтерв’ю

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 За Чай.com

19.25, 0.20 Невигадані історії

20.05, 2.15, 5.15 Машина часу

21.00, 1.15 Час: підсумки тижня 

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.30 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.40 Х/ф «Відпустка за 
власний рахунок»

09.15 Т/с «Черговий ангел-2»

13.00 Х/ф «Асса»
15.50 Легенди карного розшуку

17.35 Склад злочину

19.00 Т/с «Кат»

22.15 Т/с «Охоронець-2»

01.50 Х/ф «Палаючий острів»
03.30 Таємниці кримінального 

світу

04.20 Випадковий свідок

04.30 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Музичний фільм 

«Монолог про кохання» 

07.15 Братерство ліцеїстів. 

Наука бою 

07.20 Братерство ліцеїстів. 

Парад 

07.45 Дитячі таємниці 

08.15 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія» 

08.40 Композитор Володимир 

Губа. Згадуючи Миколу 

Вінграновського 

09.10 Православний календар 

09.20 Позиція 

09.50 Музика і музиканти. 

Вечір комічної опери 

10.20 Концерт народного 

танцю «Горлиця» 

12.00 Є така країна — Україна, 

де живуть Шевченко і 

Франко 

12.50 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці» 

13.30 JAZZ SCHOOL TV. Big 

Yellow Band 

14.00, 02.00 «Кайдаші». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

15.50, 03.50 Православний 

календар 

16.00 Музика без меж

16.35 Косів Гуцульський

17.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. Юрій 

Горліс-Горський, ч. 1

17.50, 01.15 Д/ф «Гармонія 

протиріч Тетяни 

Яблонської»

18.20 Києвотека. Київ у кіно. 

«Весь світ в очах твоїх»

18.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Мовою мистецтва

19.40 Православний календар 

19.50 Сценограй 

20.20 «Серпень. Графство 

Осейдж». Вистава 

Київського академічного 

Молодого театру

22.00 Світи Ольги Рапай

22.45 «Подружжя». 

Листування Івана 

Франка та Ольги 

Хоружинської

23.30 Д/ф «Київ. Тунелі у 

невідоме»

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Неборак

01.40 Класична косівська 

кераміка

04.00 Нам 35. Український 

академічний 

фольклорний ансамбль 

«Калина»

 

СТБ

06.00 ВусоЛапоХвіст

07.05 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

11.05 Караоке на майдані

11.55 Україна має талант! Діти

14.10 Х/ф «Дівчата»
16.05, 23.00 Я соромлюсь 

свого тіла

18.00, 22.05, 0.15 Слідство 

ведуть екстрасенси

20.55 Один за всіх

ТОНІС

06.10 Х/ф «Веселі хлопці»
07.50 Натхнення

09.55, 16.05 Божевільний світ

11.40 Іпостасі спорту

11.55 Неприручена Амазонка

13.40 Будьте здорові!

14.10 Teen-клуб

15.30 Соціальний статус: ваша 

пенсія

17.20 Зіркафест Єдина країна

20.00 Цивілізація Incognita

20.15, 4.20 Кумири

20.35, 3.55 Світські хроніки

21.15 Шеф-кухар країни

21.45 Євромакс

22.20, 4.35 Х/ф «Молодий і 
невинний»

00.00 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на вершині

02.55 Вихідний, після опівночі

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Роби бізнес

09.00, 14.55 Він, Вона і 

телевізор

15.55 Х/ф «Ера динозаврів»
17.30 Х/ф «10 000 днів»
19.20 Х/ф «В ім’я помсти»
21.10 Х/ф «Цінний вантаж»
23.00 Профутбол

00.15 Змішані єдиноборства. 

UFC.

02.35 Х/ф «Камінна душа»
04.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетико» — 

«Атлетик». ЧІ

07.45, 23.05 «Шахтар» 

— «Динамо». ЧУ

10.00, 15.40, 21.05 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 17.50 Моя гра

10.50, 3.30 «Арсенал» 

— «Челсі». Фінал. 

Кубок Англії

13.00 Журнал Ліги чемпіонів

13.30 «Малага» — «Реал». ЧІ

15.10 Світ Прем’єр-ліги

16.00 «Ворскла» — «Дніпро». 

ЧУ

18.20 «Аякс» — «МЮ». 

Фінал. Ліга Європи 

УЄФА

20.35, 1.10 Огляд фіналу. 

Кубок Англії

21.25 Великий футбол

01.40 «Валенсія» — 

«Вільярреал». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 9.15 Шлях до 

Стокгольма

07.00 «Аякс» — «МЮ». 

Фінал. Ліга Європи 

УЄФА

10.05, 19.55, 5.15 Світ Прем’єр-

ліги

10.35 «Ворскла» — «Дніпро». 

ЧУ

12.25, 0.35 Моя гра

12.55, 22.45 «Зірка» — 

«Сталь». ЧУ

14.45, 2.55 Журнал Ліги 

чемпіонів

15.15 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

17.30 Топ-матч

17.45 «Арсенал» — «Челсі». 

Фінал. Кубок Англії

20.25 «Барселона» — 

«Ейбар». ЧІ

22.15 Передмова до фіналу. 

Кубок Англії

01.05 «Малага» — «Реал». ЧІ

03.25 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

МЕГА

06.00, 5.30 Бандитська Одеса

08.30 Містична Україна

09.20 Володимир Івасюк

10.10 Великі битви богів

11.50, 21.00 Паранормальний 

світ

13.40 Квест

14.40 Африка: стихія води

17.40 Путівник неприємностей

19.20 Прокляття відьом

20.10 Запрограмовані долі

23.40 Наші

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.20, 10.50 М/ф

09.15 Т/с «H2O: просто додай 

води»

12.20 Навколо М

13.20, 21.00 Орел і решка

23.00 Х/ф «Побачення 
наосліп»

00.50 Розсміши коміка

02.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

11.05 М/ф «Втеча з курника»

12.45 Х/ф «Ра. Перший»
15.35, 2.05 Країна У

19.50 Готель «Галіція»

22.00 Одного разу в Одесі

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Х/ф «Сватання на 
Гончарівці»

04.30 Віталька

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 На слуху

07.05 Від першої особи

07.25 Життєлюб

08.10 Смакота

08.35 Паспортний сервіс

08.45 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

09.55 Х/ф «Джейн Ейр»
12.00 Театральні сезони

12.35 Мистецькі історії

12.45 Фольк-music. Діти

13.50 Фольк-music

15.00 Перший на селі

16.00, 2.20 Д/ф «Юрій 

Рибчинський. Слова і 

музика»

16.50 Х/ф «Скарби Трої»
20.30 Перша шпальта

21.00 Новини

21.30 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»

22.20 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25 Територія закону

23.30 Від першої особи. 

Підсумки

01.20 Музичне турне

03.05 Спогади

03.30 Х/ф «Ну ти й відьма»
05.10 Д/ф «Ті десять років. 

Євген Сверстюк»
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Побачило світ науково-популяр-
не видання «Молох ленінізму. Ідеоло-
гія державного терору». Автор книги — 
Микола Сядристий, народний худож-
ник України, визнаний мікромініатю-
рист світу. Раніше вінцем майстерності 
вважали його «підковану блоху». Мико-
ла Сядристий зробив це ще на початку 
кар’єри, а далі вправність зростала на-
стільки, що розум відмовлявся вірити 
своїм очам.
 Для прикладу, найменша у світі 
книжка «Кобзар» легко поміщається у 
звичайній букві. При цьому тут 12 сторі-
нок з малюнками. Роботи українця мож-
на легко помістити у сірникову коробку.
 Мистецтво Миколи Сядристо-
го обійшло всі континенти. Його тво-
ри представлені на постійній виставці 
мікромініатюр у Національному Киє-
во-Печерському історико-культурному 
заповіднику, в Музеї мікромініатюр у 
Князівстві Андорра, в угорському міс-
течку Сентендре.
 Микола Сядристий — один із перших 
дослідників Голодомору в Україні. Філо-
соф і незалежний історик Микола Сергі-
йович застерігає: марксизм-ленінізм за-
лишається головною загрозою для мир-
ного розвитку мислячої цивілізації.
 Спілкуючись iз Миколою Сергійови-
чем багато років, не перестаю дивуватися 
його вражаючій пам’яті, знанням та інте-
ресу. Він годинами може цитувати робо-
ти й уривки з листувань Маркса і Енгель-
са, Леніна і Сталіна, Лассаля і Вейтлінга, 

називаючи не тільки номер тому, сторін-
ку, а й рядок. Прискіпливо аналітичний 
підхід до створення мініатюр він перетво-
рив на свій принцип вивчення філософсь-
кої, історичної літератури. Він не читає 
побіжно. Для нього головне — чому так 
було, чому так сталося.
 Для написання чергової книжки ав-
тор перегорнув 355 томів Леніна, 120 
глав. На це пішло понад 40 років праці. 
«Молох ленінізму. Ідеологія державно-
го терору» — книга про Леніна, який за 
допомогою брехні, терору та насильства 
створив державу-диктатуру, метою якої 
було підкорення не тільки свого народу, 
а й усього світу.
 «Радянська, тобто за своєю сутністю 
ленінська, влада не померла. Вона лише 
переодяглася, мімікрувала», — вважає 
автор. У книзі на підставі висловлю-
вань та вказівок Леніна всебічно роз-
кривається диявольська, антилюдська 
сутність більшовицької влади, її витоки, 
які необхідно добре знати, якщо ми хо-
чемо змінити ситуацію в нашій країні.
 — Будь-яка людина, прочитавши на-
зву цієї книги, рефлекторно може поду-

мати, що вона — про минуле, — гово-
рить автор Микола Сядристий. — Але 
насправді це далеко не так. Книга доку-
ментально і глибинно розкриває всі ви-
токи не тільки сьогоднішніх суспіль-
них проблем, а й труднощі подолання 
їх у найближчому і віддаленому май-
бутньому. Видатна українська поетеса 
Ліна Костенко про це говорить: «Те, що 
відбувається тепер у світі, — це кошмар, 
який приснився людству. Потім його на-
звуть Історією і приплюсують до колиш-
ніх кошмарів. Дійсність, у якій ми жи-
вемо, патологічна теж. І та, в якій жили, 
патологічна теж. Але цікаво, що люди і 
до тієї, і до цієї звикли. Найгірше в на-
шому народі те, що він до всього звикає. 
Ось звик, змирився і нічого не хоче міня-
ти. Фактично він навіть не любить змін і 
ніколи до них не готовий».
 Навіть вулканоподібний героїчний 
Майдан, який двічі потряс усю країну й 
захопив собою увесь світ, не зміг зміни-
ти злочинної влади, яка живе і процві-
тає, починаючи з жовтня 1917 року.
 А ось що написав у 2001 році аналі-
тик сучасної історії академік Олександр 

Яковлев про Росію, яка зараз веде себе як 
і в часи ленінізму, війну проти України: 
«Влада назвала себе демократичною, хоча 
залишається за змістом класично радянсь-
кою, а до людини — ще байдужішою. 
Страшно подумати, що нам заготовлена 
доля печенігів, скіфів, інків і багатьох  ін-
ших загадково зниклих народів».
 Книга Миколи Сядристого «Молох 
ленінізму. Ідеологія державного теро-
ру» — це підручник для нас, сьогодніш-
ніх і майбутніх поколінь. Філософський 
афоризм Олександра Яковлева «Майбут-
нє вже було. Минуле ще буде» — як тому 
попередження. ■

Як не крути, «рука Москви»...
 До 2010 року любителі висо-
кого мистецтва отримували тут 
справжню насолоду від звучан-
ня цього інструмента. Поруши-
ла тихе і розмірене життя закла-
ду культури релігійна громада 
«Свято-Миколаївський храм» 
приходу Дніпропетровської 
єпархії Української православ-
ної церкви Московського пат-
ріархату. Благо, на Дніпропет-
ровщині на той час утвердилися 
у своїй безмежній владі «свої по 
духу» — Партія регіонів. Отож 
промосковська релігійна гро-
мада не проминула нагоди ско-
ристатися такою сприятливою 
ситуацією, звернувшись у сер-
пні 2010 року до Господарсько-
го суду Дніпропетровської об-
ласті з позовом  про визнання за 
нею права власності  на культо-
ву будівлю Свято-Миколаївської 
(колись — Брянської) церкви.  
 Через такі наміри громадсь-
кість усерйоз забила на сполох. 
Адже цей храм від самого почат-
ку свого існування Московсько-
му патріархату не належав. Збу-
дувало його товариство робітни-
ків Брянського заводу. Тут стала 
діяти так звана заводська церк-
ва, яка до Московського пат-
ріархату жодного відношення 
не мала. На початку 30-х років  

минулого століття її розграбува-
ли і зачинили. Під час німецької 
окупації будівля запрацювала 
знову. До середини 50-х у храмі 
господарювали так звані обнов-
ленці, аж доки релігійне життя 
в ньому не затихло зовсім. Нове 
життя вдихнула в споруду ра-
зом із фундаментальною реконс-
трукцією міська влада. Але вже 
у вигляді мистецького закладу. 
  Те, що відповідачем за ви-
щезазначеним позовом релігій-
ної громади, який розглядали 
в Господарському суді, стала 
Дніпропетровська обласна рада, 
очолювана на той час однією з 
ключових фігур Партії регіонів 
на Дніпропетровщині Юрієм 
Вілкулом (нині — міський го-
лова Кривого Рогу), сприймало-
ся за чисту формальність. Адже 
цей відповідач, якого представ-
ляв за довіреністю Олександр 
Смирний, жодних намірів бо-
ротися до останнього за кому-
нальне майно не виявляв.   
 Зрештою, все завершилося 
мировою угодою між обласною 
радою і релігійною громадою, 
внаслідок якої УПЦ Московсь-
кого патріархату отримала за-
дарма культову споруду, яку 
не будувала і не реконструюва-
ла. При цьому самому органу за 
цією домовленістю новоявлені 

господарі не мали права чинити 
якісь перешкоди  у його роботі. 
Проте у дійсності ситуація змі-
нилася кардинально. Хоч Буди-
нок органної і камерної музики 
з цієї будівлі формально ніхто 
не проганяв, його подальше іс-
нування тут уже не було таким 
комфортним, як раніше. Адже 
для глядачів повністю зачини-
ли фойє, де раніше працювали 
буфет, гардероб і встановлюва-
ли ялинку на новорічні свята 
для маленьких глядачів. 
 Коли ж настали інші часи, 
миритися з такою зухвалою обо-
рудкою у вигляді мирової уго-
ди з легкої руки тоді всевлад-
ної на Дніпропетровщині Пар-
тії регіонів місцеві активісти не 
стали. До Кіровського район-
ного суду м. Дніпропетровсь-
ка восени 2016 року звернув-
ся голова громадської органі-
зації «Справа принципу» Олек-
сандр Гуміров, який у своєму 
позові просив усього-на-всього 
ви знати недійсною вищезгада-
ну довіреність, на підставі якої 
такий собі громадянин Смир-
ний одним розчерком пера під-
писав мирову угоду, за якою 
чергова культова споруда діс-
талася Московському патріар-
хату. Отож, мовляв, як не кру-
ти, і тут «рука Москви»...

Програли бій, а не війну
 Проте представник Юрія 
Вілкула став наполягати на 
тому, що сплив трирічний 
термін позовної давності для 
того, щоб оскаржувати доку-
мент, датований іще 2010 ро-
ком. Гуміров же наполягає на 
тому, що про цю довіреність він 
дізнався тільки у 2016-му, піс-
ля чого відразу звернувся до 
суду. Отож, мовляв, саме з цієї 
дати і має відраховуватися три-
річний термін.
 Оптимізму позивачеві мала 
додати і позиція юриста облас-
ної ради, який у судовому засі-
данні підтримав Гумірова, ви-
ходячи з того, що для передачі 
у власність комунального май-
на необхідне відповідне рішен-
ня сесії облради, а тут для цьо-
го виявилося достатньо однієї 
лише мирової угоди. 
 На вирішальне судове засі-
дання представники релігій-
ної громади з’явилися у «всеоз-
броєнні»: численні прихожани 
для переконливості прихопили 
з собою ще й дітей і просто в ході 
процесу демонстративно нама-
галися молитися. Зрештою, по-
рядок вдалося навести тільки 
після втручання співробітни-
ків поліції. Отож молитва про-
довжилася в коридорі.  

 «Представник Московсь-
кого патріархату заявив, що 
орган (музичний інструмент) 
— це ганьба для храму. Каже, 
мовляв, забирайте свій інстру-
мент, але храм ми вам не відда-
мо», — розповідає Олександр 
Гуміров.
 Представник Київського 
патріархату отець Никанор, у 
свою чергу, наголосив на тому, 
що цей храм ніколи не належав 
ні їм, ні патріархату Московсь-
кому. «Справа не лише в церк-
ві, а й у дорогому інструменті. 
Я бачив, як представники цер-
кви Московського патріархату 
викидали орган iз храму у Він-
ниці. І не хотів би, щоб це пов-
торилося в Дніпрі», — зазначає 
отець Никанор.
 Зрештою, позов не задо-
вольнили, але з підстав, які 
прийнято називати формаль-
ними. У такому випадку, на 
думку суду, необхідно було 
оскаржувати рішення Госпо-
дарського суду, яким була за-
тверджена мирова угода, а не 
довіреність представника об-
ласної ради.  Проте Олександр 
Гуміров заявляє, що програно 
бій, але не війну, і рішуче на-
лаштований боротися до пере-
можного кінця.
 Що характерно, адмініст-
рація Будинку органної та ка-
мерної музики, який невдов-
зі після появи тут у 2010 році 
релігійної громади УПЦ Мос-
ковського патріархату очоли-
ла народна артистка Украї-
ни Тетяна Бабич, у цей судо-
вий процес жодним чином не 
втручається. Що пояснюється 
дуже просто. Цей заклад куль-
тури розташований у вкрай не-
зручному місці, промислово-
му районі мало не за стіною ме-
талургійного заводу-гіганта 
«Євраз», більше відомого у на-
роді як Петровка. Тому артис-
ти не проти змінити місце дис-
локації на щось інше, десь, ска-
жімо, в центрі. Про це йшлося 
ще тоді, у 2010-му. До того ж, 
і фахівці німецької фірми «За-
уер», які минулого року побу-
вали у Дніпрі, підтвердили, що 
технічно цілком можливо це 
зробити. Але поки що далі суто 
теоретичних міркувань справа 
з місця не зрушила... ■

СУД ТА ДІЛО

Мирова угода, 
що породила бурю
Громадськість Дніпра намагається відвоювати 
Будинок органної музики, який Московському 
патріархату «подарували» «регіонали»
Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

Будинок органної та камерної музики, розташований на проспекті Сергія Нігояна, 
є незаперечною гордістю Дніпра. Існує він ще з 80-х років. Відкриття тоді концерт-
ного залу з органом, творінням рук майстрів знаменитої німецької фірми «Зауер», 
стало для обласного центру неабиякою культурною подією.  

■

Будинок органної та камерної музики. 
У тому, що колись тут була церква, сумнівів не виникає. 

❙
❙

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Минуле ще буде?
Щоб написати викривальну книжку про більшовицький 
терор, Микола Сядристий перегорнув 355 томів Леніна

■
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Олександр ХОМЕНКО 

 На новий роман Павла 
Вольвача читаюча публіка че-
кала з особливим інтересом. 
Першим двом, очевидно, ве-
лося без третього не дуже ком-
фортно: надто рознесеними 
були у стилістичній, змістовій 
та екзистенційній амплітуді 
попередні романи цього авто-
ра, прикликаючи собі, ніби 
теза й антитеза суворого Ге-
геля, неминучий синтез. Бо й 
направду: «Кляса», якою Пав-
ло Вольвач вивалював двері в 
добропорядному «сальоні» су-
чукрліту — пролетарська, ро-
мантико-кримінальна, нас-
нажена гмахом індустріаль-
ної міці південного-східного 
Запоріжжя з усіма його вим-
ріяними у «ваплітянську» 
добу Дніпрельстанами. Нато-
мість «Хрещатик-плаза», яка 
спричинила колись навіть до 
«шкандалю», бо хтось із топів 
у комусь там себе впізнав, від-
лунює акустикою зовсім ін-
шою: київською, богемно-гер-
метичною, підкреслено вглиб-
леною у дискурсивні пласти 
текстовості та культурології. 
 Виданий цьогоріч львівсь-
ким «Видавництвом Старо-
го Лева» роман «Сни неофі-
та», отже, неминуче мав бути, 
з одного боку, інтелектуаль-
ним, з іншого — сказати б, на-
родно-автентичним, справ-
дешнім, як бандюки, бакси і 
мєнти-автоматники, вже на 
першій його сторінці. Тож не 
дивно, що тут дейкують про 
Плужника, снують витончені 
дискусії про Даніїла Хармса, 
розмірковують про таку екзо-
тичну дивовижу, як Луї-Фер-
дінанд Селін... Але і «стріл-
ку забивають», і в кабаках із 
«блатними» чаркують, і ніж 
у кишені тримають, аби вса-
дити його у співрозмовника по 
саме руків’я. Без якоїсь види-
мої причини, так, від повноти 
почуттів. Навіть в аспекті суто 
хронологічному «Сни неофі-
та» — роман-синтез, бо якщо 
від пізніх «вісімдесятих», у 
яких розгортається дія «Кля-
си», піти у напрямі поранко-
вих «нульових» «Хрещатика-
Плази», то рівно посередині 
матимемо... Правильно, наші 
90-ті.
 Власне, саме нове естетич-
не насвітлення 90-х і бачиться 
одним iз найцікавіших аспек-
тів цього роману. Бо про 90-ті 
писали багато, але десь в одній 
приблизно семантичній опти-
ці: цей період новочасного ук-
раїнського буття зазвичай від-
давався «на відкуп» або детек-
тиву (Кокотюха), або міцно за-
кроєному соціальному  трешу 
(Ульяненко, Кононенко, Про-
цюк). За майже загальною зго-
дою інакше просто і бути не 
може, бо в 90-ті «було багато 
бандитів» (питання про те, чи 
стало їх менше зараз, залиши-
мо для наступної розмови). 
 Натомість Вольвач у «Снах 
неофіта» чи не вперше в на-
шому письменстві з такою на-
полегливістю і послідовністю 
підносить епос саме «світлих 
90-х». Певна річ, без бандитів 
у нього не обійдеться (один 
Медведь чого вартий, та й інші 
там — не гірші: «Вони, оці 

хлопці, которі судимі, — вони 
дуже сильно нєрвенні», — ка-
зала при одній оказії Медведе-
ва мати), як не обійдеться і без 
поножовщини, рекету та тер-
пили з доларами, проте тлом 
для оповіді навіть у найдрама-
тичнiших її епізодах лишати-
меться не тьма, а світло. 
 Вольвачеві 90-ті світлі саме 
з огляду на те, що людям натоді  
вперше відкрився простір, а з 
віднайденим простором повер-
нулася їм здатність дивитися 
за обрій: ніби із зіндану совєт-
чини. Зіндан — це яма, в якій 
у першу чеченську (а може, і не 
тільки) тримали полонених; у 
переносному значенні — пас-
тка, з якої важко вибратися. 
Тут усе було розписано напе-
ред, від «пєрвой получки» до 
«последнєго путі», вирвалися 
вони. Комусь повелося пото-
му на краще, комусь на гірше, 
але долі тоді здобулися на плас-
тичність, а життєві траєкторії 
— на вивільненість. Неофі-
ту відтепер вільно читати Ан-
тонича, Підмогильного, ціка-
витися політикою, мріяти про 
справжню творчість на київсь-
ких узвишшях, Вомбату — по-
міняти свій риболовецький 
Сєврибфлот на одіссею бізнесо-
вої плавби, у якій може випас-
ти і зустріч iз німфами, і спів 
сирен, що веде до загибелі, — 
проте це завжди буде свій, влас-
ний вибір. І навіть впаяному в 
керівну посаду голові сільради 
вільно — щоправда, після над-
цятого гранчака, помислити об 
тім, що все ж може бути (та й 
було ж колись) зов сім інакше: 
«Так батько Махно, було, тіки 
свисне — уже в Гуляйполі сто 
тисяч хлопців! З оружжям, із 
усім чисто. І в бо-ой!».
 Назагал беручи, засадни-
ча «відкритість» роману — 
сюжетна, семантична, світог-
лядна — також постає вислі-
дом культивованого автором 
«духу й етносу» 90-х: «Кля-
са» та «Хрещатик-Плаза», 
варто нагадати, також були 
сюжетно-відкритими, проте 
в «Снах неофіта» ця настано-
ва сягає висот свого «акме». 
Тут ні мадам Боварі не ковтне 
свою отруту, ні Чіпку в кайда-
нах на каторгу не поженуть — 
бо нічого ще не скінчилося, все 
тільки починається. Сідаючи у 
вагон поїзда, пунктом призна-
чення якого — Київ, неофіт ли-
шає позаду себе Запоріжжя та-
ким, яким він його знав, — без 
ніякої «розв’язки». Вова Мос-
каль непоквапно, проте твер-
до робитиме собі українсь-
ку справу, як і до того робив, 
Грєбєнь чухатиме свій «рус-
скій мір», начальники з облас-
ної адміністрації стелитимуть-
ся перед московськими гостя-
ми, які «по-дружньому» на-
зиватимуть їх хохлами, поет 
Гулий катуватиме віршами на-
ступні покоління літстудійців, 
хтось «асвабадіцца с лагєря», 
комусь по сміхнеться фінансо-
ва фортуна. 
 Неофіт зробив свій вибір — 
шлях із міста в місто. Шлях 
із замку в замок, як сказав би 
Селін. Шлях із тексту в текст, 
як докинув би свого, звичним 
рухом поправивши окуляри на 
переніссі, і автор цього скрип-
ту. ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 «Пташиний ульот» — з та-
кою назвою виходить цього 
тижня у прокат мультик, що 
має оригінальну назву Richard 
the stork. І не треба бути 
поліглотом, щоб зрозуміти, що 
головного героя звати Річард, а 
оскільки йдеться про пташеня, 
то просто Річі.
 Усиновлений при народжен-
ні і з дитинства вихований леле-
ками, юний горобець Річі впев-
нений, що він один iз них. Але, 
коли приходить час мігрувати 
до Африки, його сім’я змушена 
розповісти йому правду і зали-
шити одного в лісі, адже  горо-
бець — не перелітний птах і не 
зможе перенести довгу дорогу . 
Втім Річард  бажає довести всім, 
що він справжній лелека, та ви-
рішує відправитися на південь 
самостійно. Разом iз ним до цієї 
подорожі вирушають його нові 

друзі: ексцентрична сова Оль-
га, в якої є уявний друг, і Кікі 
— самозакоханий папуга, який 
полюбляє співати пісні в стилі 
«диско». Зрозуміло, їхній шлях 
— не без трохи страшних, яскра-
вих і веселих пригод.
 До виробництва сімей-

ної анімації долучило-
ся кілька виробників: Den 
Siste Skilling, Knudsen & 
Streuber Medienmanufaktur, 
Mеlusine Productions, Ulysses 
Filmproduktion, Walking The 
Dog. Результат вийшов ціка-
вим для дітей і дорослих. ■

Аліна НЕБЕЛЬСЬКА

 За свої 26 він встиг 
не лише стати фіналіс-
том шоу «Україна має 
талант», ведучим про-
грам «Підйом», «Спі-
вай, як зірка» та «Зір-
ковий шлях» на про-
відних українських те-
леканалах, а й разом з 
іншими провести «Єв-
робачення-2017», вра-
зивши глядачів ха-
ризмою та музичними 
талантами. Ведучий 
Олександр Скічко  роз-
повідає «Україні мо-
лодій» про себе і пісен-
ний конкурс. 
 ■ Із Тімуром Мі-
рошніченком все зро-
зуміло — він уже  не 
новачок на сцені «Єв-
робачення», працював 
у попередніх. Олексан-
дре, розкажіть, як від-
бирали ведучих на кон-
курс? Коли вам пові-
домили, що вестимете 
шоу?
 — Відбір проводив-
ся давно. Мені зателе-
фонували десь у грудні 
й попросили відзняти 
відео, де я говорю анг-
лійською мовою. Я від-
зняв. Після цього дов-
го не було ні дзвіноч-
ка, ні привіту, ніякої 
інформації. Десь у лю-
тому мені повідомили, 
що мене відібрали ве-
дучим «Євробачення». 

А після цього вже по-
чалася робота безпосе-
редньо над сценарієм. 
Між цим iще був кас-
тинг у форматі спів-
бесіди з шоу-продю-
сером, який, власне, 
займався організацією 
конкурсу.
 ■ Тімур розповідав, 
що майже на всі ви-
падки проведення пів-
фіналів і фіналу ор-
ганізатори мали за-
пасний план. Навіть 
якби у залі погасло 
світло, глядачі б цього 
не помітили. Розкриє-
те кілька секретів, як 
збиралися розрулюва-
ти подібні ситуації?
 — Був «бекап», тоб-
то резервний варіант. 
Якщо збивається про-
грама, то все перехо-
дить у ручне керуван-
ня. Якщо збивається 
ручне керування, зок-
рема, світло погасло, 
нічого не відбуваєть-
ся, то є альтернатив-
на студія. Також є аль-
тернативна  копія, яку 
ми записували за день 
до ефіру і яку можна 
поставити в ефір, а ре-
зультати можна було б 
оголошувати навіть з 
іншого місця. 
 ■ Букмекери не про-
гадали з перемогою 
Португалії та резуль-
татом Болгарії. А хто 
з конкурсантів був ва-

шим фаворитом? 
 — Мені дуже сподо-
балася Швеція — Робін 
Бенгтсон, але молда-
вани з гурту Sunstroke 
Project були в мене на 
першому місці. Вони 
просто запалили зал, 
підірвали публіку, 
все було дуже круто. 
Італієць Франческо 
Габбані теж був кльо-
вий, також сподобала-
ся виконавиця Blanche  
з Бельгії.
 ■ В Інстаграмі ви 
писали, що вечеряли о 
3-й ранку, а Тімур роз-
повідав, що на сон при-
падало лише 3-6 годин. 
Охарактеризуйте свій 
робочий графік під час 
підготовки до шоу.
 — Все дуже просто. 
Приїжджаєш на зні-
мальний майданчик о 
дев’ятій ранку і їдеш 
із нього десь о першій 
ночі. Так тривало упро-
довж двох тижнів.
 ■ Глядачі дуже 
схвально оцінили від-
криття другого півфі-
налу. Як та у кого за-

родилася  ідея україні-
зувати хіти «Євроба-
чення» у виконанні 
ведучих?
 — Я б сказав, що це 
була спільна ідея разом 
з іноземними продюсе-
рами, які займалися 
наповненням шоу. Ми 
розказали, хто на яких 
музичних інструмен-
тах вміє грати, хто вміє 
співати, хто що може. І 
потім народилася така 
ідея.
 ■ Ви навчалися на 
факультеті міжнарод-
ної економіки, хоча 
ще у 15 почали вести 
молодіжну програму 
на телебаченні і  мрія-
ли бути на сцені та в те-
лебізнесі, чого досить 
швидко й досягнули. 
Поділiться своїм ре-
цептом досягнення ус-
піху.
 — Наполегливість 
та бажання — основні 
секрети успіху в будь-
якій галузі. Усе під 
силу, коли ти віриш у 
майбутнє і йдеш до по-
ставленої мети. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Третій у місті
Нове естетичне насвітлення 90-х у романі 
Павла Вольвача «Сни неофіта»

■

ПРОКАТНИЙ СТАН

Горобець — не лелека
Як усиновлений неперелітний птах відправився в Африку

■

«Пташиний ульот».
Фото з сайта ufd.ua.

❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

«Молдавани 
були в мене на 
першому місці»
Ведучий «Євробачення» 
Олександр Скічко — про те, 
що було б, якби під час фіналу 
вимкнули світло

■

Олександр Скічко.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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«У фіналі Кубка прагнули довести, що ми достойні золотих нагород 
чемпіонату».

Віктор Коваленко
півзахисник ФК «Шахтар» (Донецьк) 
та національної збірної України

УКРАЇНА МОЛОДА

Монолітне минуле
 По суті, саме цей компо-
нент був основоположним у тре-
нерській філософії легендарно-
го наставника — ідея монолітно-
го колективу з безвідмовно пра-
цюючими  елементами ніколи 
не підводила динамівського тре-
нера, дозволивши його підопіч-
ним виграти двічі (в 1976-му та 
1986-му роках) Кубок володарів 
кубків, Суперкубок УЄФА-1975, 
розбити вщент на груповому ета-
пі Ліги чемпіонів-1997/1998 зір-
кову «Барселону» (за сумою двох 
матчів — 7:0) і в чвертьфіналі на-
ступного розіграшу вибити на 
той час чинного переможця тур-
ніру — мадридський «Реал».
 Проте в останні роки динамів-
ці навіть близько нічого подіб-
ного не демонструють. Аби в 
нинішньому сезоні зберегти об-
личчя після проваленого чем-
піонату країни, де за три тури 
до його завершення відставання 
«біло-синіх» від новоспечених 
чемпіонів — «гірників» — сяг-
нуло непристойних 17 пунктів, 
команда Сергія Реброва хотіла 
виграти у «Шахтаря» національ-
ний Кубок. Але й тут на столич-
них футболістів чекала невдача.
 Перед кубковим фіналом, 
який у цьому році ФФУ вирі-
шила провести в зголодніло-
му за великим футболом Хар-
кові, капітан «біло-синіх» Ан-
дрій Ярмоленко пообіцяв «по-
мерти» на футбольному полі 
заради перемоги над принципо-
вим опонентом. По суті, лише 
продемонструвавши позамежні 
можливості сили та духу в грі з 
сильнішим за себе суперником, 
динамівці могли розраховувати 
на успіх. Однак перебігати, пе-
ретерпіти більш майстровитого 
конкурента підопічні Реброва 
не змогли. «Гра була рівна. Але 
якщо «Шахтар» реалізував свої 
моменти, то ми — ні», — резю-

мував очільник «Динамо».
 Що вдієш, утім без вогника 
та завзяття подібного роду про-
тистояння не виграються. На-
магаючись перед фіналом КУ 
підняти нинішньому поколін-
ню динамівців бойовий дух, зір-
ка «Динамо» 1980-х років Ігор 
Бєланов попросив столичних 
футболістів згадати, честь яко-
го клубу вони захищають. Однак 
побачити в середу на харківсь-
кому «Металісті» давно забутий 
динамівський «драйв», тоталь-
ну боротьбу в їхньому виконан-
ні, відданість клубним ідеалам 
не судилося. Хтось заперечить, 
мовляв, раніше київське «Дина-
мо» було, по суті, збірною Украї-
ни (УРСР), де грали кращі пред-
ставники дніпропетровської, лу-
ганської, донецької, одеської, 
закарпатської, львівської та сто-
личної футбольних шкіл (коли 
ж Радянський Союз розвалився, 
динамівській клуб можна було 
назвати збірною СНД). Сьогод-
ні ж слід визнати, що можли-
востей залучати та утримувати 
на своїй орбіті кращих вітчизня-
них футболістів у «біло-синіх» 

немає. Хай там як, а статистика 
свідчить: «Динамо» залишаєть-
ся найпопулярнішим футболь-
ним брендом в Україні. От тіль-
ки магніти, котрі приваблюють 
футболістів до клубу, а вболі-
вальників — на трибуни, родом 
із минулого.
 А, як показує досвід ниніш-
нього сезону, в котрому дина-
мівська молодь не змогла дати 
гідний опір своєму головно-
му конкуренту на внутрішній 
арені, для успішного сьогоден-
ня здобутки минулого є абсо-
лютно недієвими речами. Та 
й, загалом, новій генерації ди-
намівських фанів потрібні свої   
кумири.
 Ті самi виконавці, котрі не-
щодавно, у сезонах 2014/2015 
та 2015/2016 років, допомагали 
«Динамо» виграти 13-те та 14-
те за ліком чемпіонство, — ле-
гіонери з іменем: Ленс, Мбокані, 
Тремулінас, Велозу, Драгович, 
Теодорчик, а також клубні ве-
терани: Шовковський та Гусєв 
— перебувають поза київським 
клубом. Ярмоленко ж, як-то ка-
жуть, один у полі не воїн.

Фінальний акорд
 У якійсь мірі свою останню не-
вдачу в українському «класико» 
динамівці можуть списати на го-
ловного арбітра матчу Костянти-
на Труханова, котрий, за слова-
ми Сергія Реброва, демонстрував 
у фіналі Кубка щодо «Динамо» 
упере джене ставлення.
 Коли на 8-й хвилині гри він 
призначив у ворота Максима Ко-
валя вельми спірний пенальті 
(підстава — м’яч, що не рухався в 
напрямку воріт, потрапив у руку 
динамівця Пантича, котрий пе-
ребував до «шкіряного» спиною), 
подумалося, що футбольний вечір 
у Харкові пройде за «сценарієм» 
колишнього віце-президента уж-
городської «Говерли» Олексан-
дра Шуфрича, котрий, почув-
ши прізвище арбітра фіналу КУ, 
порадив уболівальникам чека-
ти «шоу». Реалізував би Марлос 
одинадцятиметровий, думається, 
після поєдинку точно б говорили, 
що суддя зламав гру. Однак, без-
відповідально виконавши удар (у 
знущальному стилі — «черпач-
ком»), і влучивши у поперечину, 
бразильський «гірник» зберіг у 

матчі інтригу, залишив, так би 
мовити, право визначення воло-
даря Кубка безпосереднім учас-
никам «класичного» українсь-
кого протистояння. А свій гол на 
колись рідному для себе стадіоні 
екс-футболіст «Металіста» таки 
забив, коли дальнім ударом на 
80-й хвилині матчу пробив точ-
нісінько у верхній кут динамівсь-
ких воріт, принісши таким чином 
«Шахтарю», загалом, 11-й Кубок 
країни. Стільки ж само трофеїв 
має й «Динамо». Щодо «золотих 
дублів», яких завдяки перемогам 
у поточному чемпіонаті та кубку 
країни у донецького гранда ста-
ло шість, то в цьому плані «гірни-
ки» поступаються «Динамо» дво-
ма успішними сезонами. 
 Вочевидь подвійна невдача 
змусить президента «біло-синіх» 
Ігоря Суркіса робити серйозні вис-
новки. Раніше афішувалося, що 
обговоренням питання подаль-
шого майбутнього Сергія Ребро-
ва на тренерському посту настав-
ник та власник клубу займуться 
по завершенні сезону, який фіні-
шує через два тижні. Однак після 
фіаско в фіналі Кубка динамівсь-
кий очільник заявив, що його 
доля в рідному клубі вирішиться 
найближчими днями. Вітчизня-
ний футбольний агент В’ячеслав 
Заховайло на своїй сторінці у 
«Фейсбуці» вже написав: «Крап-
ку поставлено. Сподіваюся, що 
Ребров попрощається красиво. А 
куди він піде? Не буду ділитися 
неофіційною інформацією».
 Варто нагадати, що кар’єра 
Реброва як офіційно затвердже-
ного головного тренера «Динамо» 
розпочалася після того, як під його 
керівництвом «біло-сині» виграли 
у «Шахтаря» фінал Кубка країни-
2014. Історія, як-то кажуть, має 
схильність до повторення.
 А що стосується португальсь-
кого наставника «Шахтаря» Пау-
ло Фонсеки, то в своєму дебютно-
му сезоні, який розпочався з по-
разки «Динамо» (за  пенальті) в 
Суперкубку країни, йому вдався 
золотий «дубль»! ■

Хокей
 Чемпіонат світу. Група А. Швеція — 
Словаччина — 4:2, Росія — США — 3:5. 
 Підсумкове становище: США — 18, 
Росія — 17, Швеція — 16, Німеччина — 
11, Латвія — 10, Данія — 7, Словаччина 
— 4, Італія — 1.
 Група В. Білорусь — Норвегія — 4:3, 
Чехія — Швейцарія — 1:3.
 Підсумкове становище: Канада — 
19, Швейцарія — 15, Чехія — 13, Фінлян-
дія — 11, Франція — 10, Норвегія — 8, Бі-
лорусь — 7, Словенія — 1.

* * *
 Чвертьфінальні пари: США — Фін-
ляндія, Швейцарія — Швеція, Канада — 
Німеччина, Росія — Чехія.
 Програвши в заключному матчі групо-
вого раунду збірній США, російські хокеїс-
ти не змогли з першого місця пробитися до 
«плей-оф». Відтак очікуваного фіналу за 
участі Росії та Канади не буде. ■

ХРОНІКА■

ФУТБОЛ

Кубковий бумеранг — 
крапка для тренера
Поточний сезон «Шахтар» завершує золотим «дублем», не дозволивши 
«Динамо» у фіналі Кубка реабілітуватися за провалений чемпіонат

■

ТАБЛО

 Кубок України. Фінал.
«Шахтар» — «Динамо» — 1:0
 Гол: Марлос, 80
 Нереалізоване пенальті: Мар-
лос, 8
 «Ш»: П’ятов, Срна, Кучер, Ракиць-
кий, Ісмаїлі, Степаненко, Коваленко 
(Малишев, 84), Марлос, Тайсон, Бер-
нард (Зубков, 90+1), Феррейра (Ор-
дець, 90+3)
 «Д»: Коваль, Пантич, Кадар (Ци-
ганков, 84), Віда, Морозюк, Шепелєв, 
Сидорчук (Рибалка, 67), Антунеш, Яр-
моленко, Гармаш, Бесєдін
Харків, стадіон «Металіст», 30000 
глядачів
 Суддя — Труханов (Харків)

■

Григорій ХАТА

Напередодні фіналу Кубка України-2017, куди про-
гнозовано пробилися обидва українські флагма-
ни, в динамівському таборі активно згадували про 
великого метра Лобановського та його безсмертні 
ідеї, які продовжують жити у футбольному світі. За 
іронією долі день смерті Валерія Васильовича збiг-
ся з днем заснування іменитого столичного клубу, 
тож не дивно, що в другій декаді травня в «Дина-
мо» з ностальгією та захопленням смакують три 
епохальні спалахи в кар’єрі Лобановського-трене-
ра. Попри різні імена дійових осіб, які допомагали 
тренеру творити історію всі його успішні проекти, їх 
об’єднувала одна спільна риса — під орудою Лоба-
новського грала команда-зірка.

В останні роки офіційні матчі 
проти «Шахтаря» для динамівців
завершуються невдачею. 
Фото УНІАН.

❙
❙
❙
❙

В руках капітана «Шахтаря» — 11-й за ліком виграний Кубок України.❙
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 Подружжя пiсля антракту по-
вертається в темряві на свої місця в 
театрі. Проходячи між кріслами, чо-
ловiк запитує:
 — Вибачте, це не вам я насту-
пив на ногу, коли виходив із залу?
 — Так, мені.
 — Пішли, — каже він своїй 
дружині, — це наш ряд!

* * *
 — Рабиновичу, ви винні мені 
сорок гривень.
 — Я знаю. Завтра вiддам.
 — Я вже знаю твоє «завтра»! 
Минулого тижня ти сказав, що не 
можеш віддати, минулого місяця ти 

сказав, що не можеш віддати. І рiк 
тому теж не мiг.
 — І що? Я хоч раз не дотримав 
слова?

* * *
 Прокидається чоловiк о третій 
годині ночі й, відчувши себе зле, 
викликає лікаря. Лікар прийшов, ре-
тельно його обстежив і каже:
 — Будь ласка, покличте всіх 
своїх дітей, адвоката і нотаріуса.
 — Усе так погано?
 — Та ні, просто я не хочу бути 
єдиним ідіотом, якого невідомо на-
віщо піднімають iз ліжка о 3-й годині 
ночі.

По горизонталі: 
 1. Торбинка для тютюну. 4. Най-
сухіша у світі пустеля, розташована в 
Південній Америці. 8. Велике озеро 
неподалік Новгорода, через яке про-
ходив шлях «із варягів у греки». 9. 
Поширена у фантастичних романах 
назва космічної зброї, яка стріляє 
згустками енергії. 10. Спортсмен, що 
виступає на кільцях, на коні і на бру-
сах. 12. Біблійне морське чудовись-
ко. 15. Мінеральна фарба жовтого 
чи червоного кольору. 16. Заможна 
людина, багатій. 21. 32-й президент 
Америки, який подолав Велику де-
пресію. 23. Регіон України, де розго-
раються «бурштинові війни». 24. Лі-
карська рослина. 25. Життєва енер-
гія, творче завзяття. 27.Фахівець із 
водіння, який відповідає за курс суд-
на, літака чи гоночного автомобіля. 
31. Мексиканська рослина, з лист-
ків якої роблять текілу.
По вертикалі:
 1. Плоска морська риба, яка 
має очі з одного боку тіла. 2. Сто-
лиця Боснії та Герцеговини. 3. Міс-
це для пішоходів. 5. Територія, від-
далена від лінії фронту, недосяжна 
для бойових дій. 6. Офіційне уря-
дове повідомлення про наслідки 
або хід дипломатичних переговорів. 
7. Хрящева прокладка, що виконує 
роль амортизатора у суглобі. 8. Де-
рево чи кущ із плодами, що зов-
ні нагадують чорниці. 11. Індивіду-
альне науково-дослідне завдання. 

13. Головний герой фантастичного 
роману Олександра Бєляєва «Лю-
дина-амфібія». 14. У середньовіч-
ному європейському театрі — лег-
ка комедія із зовнішніми комічними 
ефектами, грубий брутальний жарт. 
17. Російська актриса, яка зіграла 
роль Каті Пушкарьової в серіалі «Не 
родись вродливою». 18. Героїня од-
нойменної драми Еврипіда, дружи-
на фессалійського царя Адмета, яка 
добровільно погодилася піти замість 
нього в царство Аїда, але була вир-
вана з лап Танатоса Гераклом і по-
вернута чоловікові. 19. Столиця шта-
ту Джорджія. 20. Відомий австрій-
ський композитор, за легендою, от-
руєний заздрісником-конкурентом. 
22. Здатність людини бачити і ство-
рювати світ у своїй свідомості. 26. 
Спосіб пізнання дитиною світу.

Кросворд №56 
вiд 12—13 травня
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Аліса КВАЧ

 «Ніколи не кажи «ніколи», говорить на-
родна мудрість. От і відома актриса і спі-
вачка Дженніфер Лопес ще зовсім недавно 
стверджувала, що після розлучення у 2011 
році зі своїм третім чоловіком і батьком двох 
її дітей, співаком Марком Ентоні, вона за-
реклася виходити заміж. Аж раптом її друзі 
в один голос заявили, що Джей Ло готуєть-
ся вчетверте вдягнути весільну сукню.
 Причиною чуток став бурхливий роман 
47-річної зірки із 41-річним бейсболістом 
домініканського походження Алексом Родрі-
гесом. І хоча пара почала зустрічатися лише 
в березні, папараці регулярно помічали їх на 
побаченнях і спільних прогулянках. А на по-
чатку травня Джей Ло офіційно представила 
коханого світському товариству, прийшовши 
з Родрігесом на бал Met Gala в Нью-Йорку. 
 Нині ж оточення співачки розповідає, що  
Джей Ло та Алекс розуміють один одного без 
слів і обидва починають серйозно говорити 

про шлюб. Мовляв, Ло-
пес iз нетерпінням чекає 
пропозиції руки і серця 
від Родрігеса і вже бу-
дує плани на медовий 
місяць. І те, що з Алек-
сом вони знайомі лише 
два місяці, її не зупиняє. 
Не зупиняє і те, що в ко-
ханого теж є двоє дітей, 
доньки Наталя та Елла, 
від Сінтії Скертіс, з якою 
він був одружений з 2002-го по 2008 рік. І 
те, що після розлучення він мав цілу низку 
зіркових романів, — серед його пасій були і 
Кейт Хадсон, і Камерон Діаз, і Торі Вілсон. 
Зрештою, і сама Джей Ло, попри зарікання з 
одруженням, майже чотири роки зустрічала-
ся з танцівником Карпером Смартом, а ще на 
початку року в неї був короткий роман із ре-
пером Дрейком. 
 Найцікавіше, що Дженіфер Лопес та її 
бойфренд поки що ніяк не відреагували на 

чутки про майбутнє весілля. Чи то надто зай-
няті підготуваннями до майбутньої цере-
монії, чи то це все-таки вигадки журналістів, 
які постійно супроводжують життя зірок. А 
може, їм і так добре разом, щоб комусь щось 
доводити. ■

з 22 до 28 травня
 Овен (21.03—20.04). Вас оточуватимуть 

вірні друзі та надійні соратники, які нададуть 
підтримку в скрутні хвилини і навіть зможуть 
спонсорувати при нестачі коштів.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Телець (21.04—21.05). Робота вимага-
тиме величезної напруги та надмірної концен-
трації уваги навіть у дрібницях. Це вам знадо-
биться також i в повсякденному житті.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Близнюки (22.05—21). Потрібно буде 
проявити свою розсудливість у словах і діях, 
стримувати зайву гарячковість. Подiї сприяють 
тим, хто працює над собою.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 27.

 Рак (22.06—23.07). Ваша гординя може 
перешкодити розвитку, можливi кардинальні 
зміни в побудові кар’єри. Велика ймовірність 
змiни житла.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Лев (24.07—23.08). У вас залишили-

ся образи на родичів і невирішені проблеми 
з ними. Якщо зараз їх не вирішити, то ситацiя 
може затягнутися надовго.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Діва (24.08—23.09). Є багато нерозумінь 
і проблем, викликаних охолодженням відносин 
iз партнерами. Можливо, вони й самі захочуть 
розірвати ці непрості стосунки.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 28.

 Терези (24.09—23.10). Останнiм часом 
у вас виникає відчуття, що поруч зовсім не та 
людина, з якою хочеться бути до кінця жит-
тя. Бажано деякий час провести порізно, щоб 
розібратися з подальшими планами на життя.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Скорпіон (24.10—22.11). Розрив сто-
сункiв загрожує тривалим розлученням iз 
поділом майна і скандалами. Потрібно зважи-
ти все і розібратися з причинами, які спричи-
нили цю ситуацiю.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Стрілець (23.11—21.12). На вас чека-

ють випробовування, пов’язані з відстоюван-
ням точки зору і становища на службі. Дех-
то перебуватиме на межі звільнення, розриву 
контракту або пониження на посаді.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Козеріг (22.12—20.01). Мiж вами та 
колегами часто виникають непорозумiння. 
Радимо вам довести свою ефективність ін-
шим способом, адже різкість тільки заважає 
у кар’єрному просуванні. 
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24.

 Водолій (21.01—19.02). Якщо ви вирi-
шили змiнити роботу, необхідно врахувати, що 
на будь-якому новому місці доведеться все по-
чинати з чистого аркуша. Можливі ускладнен-
ня з колегами.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 27.

 Риби (20.02—20.03). У плані фінансів 
тиждень очікується досить благополучним. Ви 
мiцно стоятимете на ногах. Вдасться поверну-
ти борги i налагодити новi зв’язки.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 28. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

СТРІЛИ АМУРА

Четвертий мій — 
ну, він не такий
Дженніфер Лопес зібралася заміж 
за бейсболіста Алекса Родрігеса

■

20—21 травня сiчня 
за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний невеликий дощ. Вi-
тер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +7...+9, удень 
+16...+18. Пiслязавтра вночi +7...+9, удень +20...+22.

Миргород: короткочасний дощ. Уночi +6...+8; удень +15...+17.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +7...+9; удень +15...+17.
Одеса: короткочасний дощ. Уночi +9...+11, удень +15...+17.

18 травня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 16-18 градусiв, у районi Приморського та Одеси 
— 14 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 13. 

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий короткочас-
ний дощ. Трускавець: уночi +5...+7, удень +19...+21. Моршин: 
+4...+6, удень +18...+20.

Що треба змінити в пенсійному забезпеченні, 
аби гарантувати українцям достойні виплати? 
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